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Plats och tid

Kommunkontoret, digitalt möte kl. 08.30 – 10.30

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
Eleonore Hedman, kommunchef
Gunnar Broström, ej tjänstgörande ersättare
Astrid Nerdal, ej tjänstgörande ersättare
Carola Hultin, rektor § 14

Utses att justera

Håkan Jansson
Paragrafer:

Justeringens tid och plats

Underskrift

13 - 27

Måndagen den 1 mars 2021

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

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

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

Håkan Jansson, justerande

______________________________________________________________________________
BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2021-03-01
Anslaget uppsatt

2021-03-03

Anslaget tas ned

2021-03-25

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift

..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar
-

Punkten 3 ”Ajournering” utgår.
Punkten 4 ”Personärenden” flyttas till kl. 14.00.

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Utbildnings- och omsorgsutskottet
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§ 14

Informationsärenden – utbildning
- Sjukfrånvaro
- Bastuträsk skola – Carola Hultin
- Kränkande behandling
- Systematiskt kvalitetsarbete - Delårsrapport
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 15

Informationsärenden - omsorg
-

Tillsyn och beslut från IVO
Sjuktal
Läge utifrån Covid -19
Lex Maria
Äldresatsningen

-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 16

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Verksamhetschef Eva Bergström och verksamhetschef Camilla Hedlund
redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive utbildning till
och med januari månad 2021.
Det finns ingen ekonomisk rapport att redovisa.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Utbildnings- och omsorgsutskottet

KS-21/00226

PROTOKOLL
2021-03-01

6

§ 17

Information om Lex Maria
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Carin Östlund
Utredning av avvikelse är gjord av beredande tjänsteperson. Avvikelsen
handlar om brist i läkemedelshantering. Personalen har förlitat sig på att
den andra personalen i tjänst har gett praktisk hjälp för egenvård av
läkemedel som resulterade i att personen inte fick 2 av 3 läkemedel. Vilket
gav konsekvenser dagen efter. Händelsen Lex Maria-anmäls av beredande
tjänsteperson på delegation.
Utredningen visar på att bristen handlade om utebliven kommunikation.
Ingen lokal rutin finns för läkemedelshanteringen vid egenvård.
Utredningen visar också att det saknas lokal egenvårdsrutin som kan
klargöra gången för hur egenvård ska bedömas och vem som ska informera,
instruera och/eller utbilda i egenvården. Samverkan med vårdgivare som
bedömt egenvården behöver förbättras.
Åtgärder:
Lokal rutin för egenvård
Lokal rutin för läkemedelshantering vid egenvård
Utredningens resultat och åtgärder kommer att tas upp i berörd
personalgrupp.
Ekonomi
Ingen ekonomisk kostnad.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Uppföljning av åtgärder 2021-05-31.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Protokollet skickas till
Eva Bergström
Carin Östlund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 18

Redovisning av och ansökan om personligt ombud
Bakgrund
Beredande tjänsteman är Anette Johansson, enhetschef medicinska enheten.
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig
och omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd
för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
Kommunen erhåller varje år statsbidrag för personligt ombud från
Länsstyrelsen. Beräkning av bidragets storlek regleras utifrån hur många
ombudsansökningar som inkommer för innevarande år. Statsbidrag för år
2020 utgick med 402 638 kr för heltidstjänst. Norsjö kommun har 1,0
tjänst. Länsstyrelsen kräver årligen in en rapport som ska godkännas av
kommunstyrelsen tillika socialnämnden.
Staten har tillskjutit medel för PO-tjänster även för 2021 och ansökan kan
göras till Länsstyrelsen. Norsjö kommun avser ansöka medel från
Länsstyrelsen till 1,0 tjänst för personligt ombud 2021.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Rapporten gäller för år 2020.
Ansökan gäller för 2021.
Beslutsunderlag
Rapport, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsens
• Rapporten godkänns för verksamhetsåret 2020.
• Ansökan till Länsstyrelsen görs för 1,0 tjänst 2021.
-----

Protokollet skickas till
Länsstyrelsen i Västerbotten, Livsmiljöenheten, 901 86 Umeå
Anette Johansson
Christel Eriksson
Eva Bergström

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 19

Läsårstider 2021/2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
Förslag till läsårstider 2021/2022 har arbetats fram och processats.
Beslutsunderlag
Läsårstider (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Läsårstiderna antas.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Anette Johansson
Jenny Lindberg

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 20

Kränkande behandling
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
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 dec 2020 och januari 2021 har 2 utredning av kränkande
behandling inkommit inom verksamhetsområdet utbildning. Personal
utreder ärendet och vidtar åtgärder.
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut
• Informationen och vidtagna åtgärder godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 21

Information om utredning gällande eventuell flytt av årskurs 4 –
5 från Bastuträskskolan
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Carola Hultin
Likvärdig utbildning
Skollagen 1:9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Det perspektiv verksamheten utgår ifrån är på vilket sätt stödjer
organisationen av skolan möjligheterna att optimera resurser i form av
personal och kompetens.
Det är huvudmannens ansvar att organisera verksamheten så att eleverna har
behöriga lärare. Scheman och tjänster måste läggas för att optimera detta
vilket är svårare ju färre elever som finns i verksamheten. I små
organisationer är det svårt att fullt ut nyttja lärares kompetens och
behörighet.
Skollagen ställer samma krav på alla huvudmän när det gäller behörighet
och professioner men förutsättningarna att planera varierar. Bland de
planeringsproblem man kan lyfta fram finns, svårigheter att göra större
klasser, svårigheter nyttja lärares heltider till undervisning i rätt ämnen,
svårigheter att rekrytera funktioner på deltid etcetra.
Verksamheten ser därför ett behov av att flytta årskurs 4 och årskurs 5 till
Norsjöskolan för att skapa bättre förutsättningar för att uppfylla skollagen
och ge en likvärdig undervisning.
Beslutsunderlag
Utredning Bastuträsk åk 4-5 (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
• Underlaget kompletteras enligt vid sammanträdets givna direktiv.
• Informationen ges även vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-0316.
----Protokollet skickas till
Carola Hultin
Camilla Hedlund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 22

Beslutsattestant och ersättare för P2142 ”Språkutveckling i
förskolan 2021”
Bakgrund
Norsjö kommun har beviljats en bidragsram på 157 746 kr, från Skolverket
för Statsbidraget ”Språkutveckling i Förskolan”
Ekonomi
Totalt erhålls 157 746 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden 1
januari 2021 – 31 december 2021.
Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut
• Till beslutsattestant för P2142 ”Språkutveckling i förskolan 2021”utses
Sofi Fransson med Camilla Hedlund som ersättare.
• Ansvarsområde fastställs till 510 ”Förskola 1-5 år, barnomsorg”
-----

Protokollet skickas till
Tina Lundgren
Camilla Hedlund
Sofi Fransson

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 23

Beslutsattestant och ersättare för P2143 ”Statsbidrag
Lärarassistent”
Bakgrund
Norsjö kommun har fått en bidragsram från Skolverket för Statsbidraget
”Lärarassistenter”. Projektet avser anställningen av lärarassistenter
Ekonomi
Totalt erhålls 154 393 kr från Skolverket. Bidraget lämnas för perioden
2021-01-01--2021-01-31
Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut
• Till beslutsattestant för P2143 ”Statsbidrag Lärarassistent” utses Anette
Lidén med Camilla Hedlund som ersättare.
• Ansvarsområde fastställs till 523 ”Grundskola åkF-9, elevhälsa,
särskola.
-----

Protokollet skickas till
Tina Lundgren
Camilla Hedlund
Anette Lidén
Beatrice Bergqvist

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 24

Systematiskt kvalitetsarbete, delårsrapport
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Carola Hultin
Det övergripande syftet med systematiska kvalitetsarbetet är att aktivt arbeta
med att utvärdera de metoder vi använder för att nå måluppfyllelse utifrån
de styrdokument, varje verksamhetsområdes gällande läroplan och de
övergripande målsättningar som finns. Vi ska fylla barnens och elevernas
ryggsäckar med de normer, värden och kunskaper som de bör ha utvecklat
när de lämnar grundskolan. Denna delårsrapport avser att utvärdera och
analysera arbetet med att nå målen i verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag
SKA delårsrapport (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Delårsrapporten godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Carola Hultin
Camilla Hedlund

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering
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§ 25

Ombudgetering av medel ur 2020 års budget till 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef.
Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa
omständigheter, anslag överföras till kommande redovisningsår.
Överföringen, som behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid
underställas kommunfullmäktige för prövning.
Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild
prövning. I budget 2021 finns en (1) miljon kronor avsatta för
ombudgeteringar på driften. Enligt tidigare politiskt beslut ska nämnden
redovisa överskott för att ombudgetering av driftmedel ska vara möjlig.
När det gäller äskanden om ombudgetering av investeringsanslag från ett år
till ett annat ska kommunfullmäktige enligt politiskt beslutad ”Hantering av
investeringsbudget” vara restriktiv i bedömningen och endast bifalla ytterst
angelägna ombudgeteringar.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021
Beslutsunderlag
Ombudgeteringar, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Utbildnings- och omsorgsutskottet

KS-21/00224

PROTOKOLL
2021-03-01

15

§ 26

Direktiv för budget 2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef
Budgetberedningen ska vid några sammanträden under perioden februari till maj
utarbeta förslag till budgetramar för 2022 och plan för 2023 och 2024. Inför
framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv för det fortsatta arbetet
tagits fram. I budgetberedningen uppdateras bilagan löpande när nya
skatteprognoser presenteras under vårens budgetarbete.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021.
Beslutsunderlag
Förslag till direktiv för budget 2022 samt plan 2023-2024 (aktbilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Direktiv för budget 2022 godkänns.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
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§ 27

Årsredovisning för 2020 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö
kommun
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef
1. Årsredovisning 2020
Redogörelse för 2020 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt särskild
bilaga.
2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR)
Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämningsreserven
(RUR). Tidigare år har maximal avsättning beslutats.
3. Utlåtande avseende årsredovisning 2020
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om i årsbudget.
4. Granskning av 2020 års verksamhet
Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2020 lämna en redogörelse
för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning över genomförda
revisionsinsatser presenteras.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

