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§ 71

Informationsärenden – omsorg
Beredande tjänsteperson: Eva Bergström
-

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förändring timecare pool.
Överenskommelse om lokal samverkansstruktur avseende vård och
omsorg, mellan Norsjö kommun och Region Västerbotten.
Sjuktal.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

-----
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§ 72

Informationsärenden – utbildning
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
-

Sjukfrånvaro
Ekonomi
Kränkande behandling
Ung företagsamhet
Lokalutredning Förskola och Norsjöskolan
Samverkan för bästa skola
Skolskjuts

-----
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§ 73

Ekonomisk redovisning
Beredande tjänstepersoner: Eva Bergström och Camilla Hedlund
Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med augusti 2021
för verksamhetsområdet omsorg och verksamhetsområdet utbildning.
Beslutsunderlag
Rapport (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Justering (sign)
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§ 74

Fortsatt finansiering äldreomsorgslyftet
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström
Norsjö kommun tillhandahåller medel under åren 2020–2022 för
Äldreomsorgslyftet, som är en satsning från Regeringen för att höja
kompetensen inom vård och omsorg om äldre.
Satsningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som vill utbilda sig till
vårdbiträde eller undersköterska, men även till chefer inom vård och omsorg
för ledarskapsutbildning m.fl. Utbildningen sker på betald arbetstid och kan
kombineras med arbete. De som deltar i äldreomsorgslyftet tillsvidareanställs (ev. efter provanställning).
Norsjö kommun satsar framför allt på att fler ska utbilda sig till vårdbiträde
och undersköterska inom äldreomsorgslyftet. Personal inom omsorgen som
arbetat en tid kan utbilda sig genom validering i samarbete med Skellefteå
kommun och därmed få en kortare utbildningstid. Ny personal som saknar
erfarenhet behöver gå en reguljär utbildning till vårdbiträde eller
undersköterska men utbildningsplatserna är få och trycket högre eftersom
samtliga kommuner kan ta del av äldreomsorgslyftet. Det innebär att det
inte finns så många utbildningsplatser. Vård- och omsorgscollege i Norsjö
har dessutom bara utbildningsstart under hösten. Till studiestart hösten 2021
är endast en person antagen till vård- och omsorgscollege inom
äldreomsorgslyftet.
De som inte antagits till vård- och omsorgscollege i höst behöver därför
söka på annan ort eller vänta tills nästa höst. Det innebär att dessa personer
inte kan färdigställa sin utbildning inom tidsramen för Äldreomsorgslyftet
då utbildningen omfattar tre terminer, vilket innebär att de inte kan
garanteras fortsatt utbildning på betald arbetstid efter 2022. Detta är ett
starkt incitament för att utbilda sig. Förslaget är därför att Norsjö kommun
går in med fortsatt finansiering till studier på betald arbetstid till de personer
som påbörjar sin utbildning senast höstterminen 2022, oavsett
utbildningsform - för fortsatt möjlighet till studier även under hela 2023.
Det är svårt att beräkna kostnaden för en sådan satsning då vi i dagsläget
inte vet hur många personer som kan beröras av detta och om eventuella
andra bidrag eller stöd kan nyttjas.
Verksamhetsområde omsorg föreslår:
- att ett inriktningsbeslut fattas redan nu att ställa sig positiv till fortsatt
finansiering av satsningen även under 2023 om det behövs till ett
maxbelopp och,
Justering (sign)
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Forts. § 74
- att beslut om att tillskjuta medel via omdisponering eller tilläggsanslag
fattas hösten 2022 då exakt belopp kan anges.
Ekonomi
Räkneexempel (grundlön 25 000 kr, inkl. PO, studier under läsåret= 40
veckor):
1 person, studier 50 % = 163 000
1 person studier 100%, eller 2 personer studier 50% = 326 000
3 personer, studier 50%, = 489 000
3 personer, studier 100%, eller 6 personer studier 50% = 978 000
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2023-01-01 – 2023-12-31
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun ställer sig positiv till verksamhetens förslag om fortsatt
finansiering av satsningen även under 2023 vid behov, med max 978
000 kr (vilket omfattar ca 3-6 personer) till de inom äldreomsorgslyftet
som påbörjar studier under 2022.
• Beslut om att tillskjuta medel via omdisponering eller tilläggsanslag
fattas hösten 2022 då exakt belopp kan anges.
-----

Protokollet skickas till
Hanna Lundström
Eva Bergström
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§ 75

Uppföljning av handlingsplan efter revision av styrning, ledning
och uppföljning inom äldreomsorgen (PWC)
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Eva Bergström
Verksamhetsområde omsorg har gjort en uppföljning av den handlingsplan
som upprättades efter PWC:s revision av styrning, ledning och uppföljning
inom äldreomsorgen KS-19/01453.
Verksamhetsområdet omsorg bedömer att samtliga punkter på
handlingsplanen är genomförda och rutiner finns på plats för fortsatt arbete.
Beslutsunderlag
Handlingsplan med uppföljning (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Samtliga punkter på handlingsplanen är uppfyllda och ärendet kan
avslutas.
-----

Protokollet skickas till
Eva Bergström
Eleonore Hedman
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§ 76

Motion – Inför LOU för serviceinsatser
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström
En motion har inkommit från Kristdemokraterna där de föreslår att en
modell tas fram för hur LOU för serviceinsatser kan införas på kommunens
vård – och omsorgsenhet.
Beslutsunderlag
Motion (bilaga)
Yttrande (bilaga)
Yrkande
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
----Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (KD).

Protokollet skickas till
Kristdemokraterna
Hanna Lundström
Justering (sign)
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§ 77

Motion – Motivation till vidareutbildning inom äldreomsorgen
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström
En motion har inkommit från Kristdemokraterna där man föreslår att
vidareutbildning inom äldreomsorgen bör ske.
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.
----Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (KD).

Protokollet skickas till
Kristdemokraterna
Hanna Lundström
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§ 78

Information om beslut från IVO
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Carin Östlund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har kommit med beslut gällande
Lex Maria anmälan där personalen hade 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 såsom trötthet och kramper i form av ryckningar i
ben, eventuell frånvaroattack.
Åtgärder som planeras inom kommunen:
Lokal rutin för egenvård.
Lokal rutin för läkemedelshantering vid egenvård.
Utredningens resultat och åtgärder kommer att tas upp i berörd
personalgrupp.
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och
adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att
hindra att något liknande inträffar igen.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Åtgärderna ska vara utförda inom år 2021.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Informationen noteras.
-----

Protokollet skickas till
Ingemar Nilsson
Carin Östlund

Justering (sign)
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§ 79

Inackorderingstillägg läsåret 2021/2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Christina Björk och Camilla Hedlund.
Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad
studiehjälp och på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten,
kan söka inackorderingstillägg. Elever vid folkhögskolor och fristående
skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.
Regler
- Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20.
- Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag.
- Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst
40 km samt att elev ska vara folkbokförd i Norsjö kommun. Eleven ska
vara heltidsstuderande.
- Om eleven ska byta till inackorderingslägg från busskort så måste
busskortet lämnas in till skolan den sista vardagen i månaden före första
inackorderingsmånaden.
Ekonomi
Inackorderingstillägg utgår enligt följande tabell
Zon 1
Zon 2
Zon 3

38 – 174 km
175-899 km
900 km eller längre

1580 kr
1735 kr
2300 kr

Utbetalningar
Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari-maj,
sammanlagt 9 månader under läsåret. Tillägget betalas ut med helt eller
halvt månadsbelopp, brytdagar är den 1:a och 16:e varje månad.
Inackorderingstillägg beviljas för terminstiden, ej under jul- och sommarlov.
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott.
Ansökan görs varje läsår. Antal ansökningar ht- 21 är 10 st.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Inackorderingstillägg beviljas med 16 265 kronor/månad.
• Kostnaden påföres kostnadsställe 6606, IKE gymnasieskola.
• De föreslagna summorna för inackorderingstillägg för 2021 antas.
----Protokollet skickas till
Christina Björk, Camilla Hedlund
Justering (sign)
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§ 80

Lokalutredning inom verksamhetsområdet utbildning
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
Norsjö kommun har identifierat att det finns icke ändamålsenliga lokaler
inom förskola och grundskola i Norsjö kommun. Identifierade brister
handlar främst om dåligt anpassade lokaler för verksamhetens behov och
eftersatt underhåll.
Syfte
För att undvika en serie av kortsiktiga lösningar som riskerar att både bli
kortsiktiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för
området utbildning och kommunal utveckling tillsammans en samlad
lokalutredning med fokus på helhetsperspektiv och långsiktighet.
Mål
Målet är att utredningen ska utgöra beslutsunderlag för beslut om framtida
investeringar i förskole- och skollokaler fram till 2030.
Arbetssätt
För att genomföra uppdraget upphandlades en samordnande och ledande
konsult. MAF Arkitektkontor fick uppdraget. Uppdraget ska redovisas i två
rapporter med minst två alternativ för beslut.
En intern arbetsgrupp utsågs att bistå konsulten i arbetet denna bestående av
avdelningschef teknik, byggnadstekniker, verksamhetschef utbildning och
verksamhetschef kommunal utveckling samt strateg inom utbildning.
Utredningen genomfördes med fokus på delaktighet och engagemang från
medarbetare i verksamheten, allt från skolledare, undervisande personal till
personal inom drift och underhåll av lokalerna samt måltider.
Avgränsning
Utredningen ska omfatta följande verksamheter:
Norsjöskolan - åk F-9 grundskola
Fritidshem – tre avdelningar
Kottens förskola – tre avdelningar
Solsidans förskola – tre avdelningar
Droppens förskola – en avdelning
Humlan pedagogisk verksamhet
Muzzlan - OB pedagogisk omsorg
Myrstacken med två avdelningar tog arbetsgruppen beslut om att tillföra i
avgränsningen i ett senare skede.
Justering (sign)
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Forts. § 80
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Rapport klar från konsult 2021
Beslutsunderlag
Lokalutredning Förskola (aktbilaga)
Lokalutredning Norsjöskolan (aktbilaga)
Behov av fördjupad utredning
Rapporten saknar djupare information om nuvarande lokalers
underhållsbehov som krävs för att kunna göra ekonomiska avväganden
mellan renoveringsåtgärder och nybyggnationer.
Verksamheten vill därför genomföra en underhållsutredning till en
fördjupad underhållsplan.
Verksamhetens förslag till beslut
Uppdra till verksamhetsområdet utbildning:
- En verksamhetsnära arbetsgrupp tillskapas för förskolan med uppdraget
att ta fram ett underlag för prioritering inför beslut om projektering
- En verksamhetsnära arbetsgrupp tillskapas för Norsjöskolan med
uppdraget att ta fram ett underlag för prioritering inför beslut om
projektering
Uppdra till verksamhetsområde kommunal utveckling:
- Verksamheten får i uppdrag att ta fram en fördjupad underhållsplan för
fastigheter berörda av lokalutredningen.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Beatrice Bergkvist
Elin Andersson
Amanda Rask
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§ 81

Årsrapport antal kränkningsärenden VT 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
Antal utredningar som genomförts utifrån diskriminering och/ eller annan
kränkande behandling. Norsjöskolan har under VT 11 inkomna ärenden varav 2
bedömdes som ej kränkande behandling. Fritidshemmet Norsjö 4 stycken.
Verksamheten har analyserat statistiken och ärenden då antalet anmälningar ökat
jämfört med tidigare år. Det fanns en förväntan om ökat antal dokumenterade
ärenden då det är inköpt ett verksamhetssystem som medfört ett ökat arbete kring
kunskapen av vad ett kränkningsärende som ska dokumenteras är för något. Även
snabbutredningsäreden där pedagog på plats utrett en händelse ska verksamheten
nu få dokumentation på.
Se tabell för fördelning under terminen– under Avslutat står både
pågående/avlutade från föregående månader och innevarande månad
Datum
Våren
2021

Inkomna händelser

Jan 3 utredningar av kränkande behandling
Feb 7 utredningar av kränkande behandling
Mars 0 utredningar av kränkande behandling
April 2 utredningar av kränkande behandling

Maj 2 utredningar av kränkande behandling
Juni 1 utredning av kränkande behandling

Avslutat

1 avslutat
2 pågående
5 avslutade
4 pågående
3 pågående
2 ej påbörjade
2 avslutade
2 ej påbörjade
1 pågående
1 avslutad
3 avslutade

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
VT 2021
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Terminsrapport godkänns.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Utbildnings- och omsorgsutskottet

KS-21/00980

PROTOKOLL
2021-09-27

15

§ 82

Årsrapport antal kränkningsärenden 2020
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund
Antal utredningar som genomförts utifrån diskriminering och/ eller annan
kränkande behandling.
Se tabell för sammanställning
Förskoleklass och grundskola (Norsjö och Bastuträsk)
Datum
Händelse
Norsjöskolan
Våren
2020
Jan/feb 3 utredningar av kränkande behandling
April 1 utredning av kränkande behandling
Maj/juni 3 utredningar av kränkande behandling
Hösten
2020
Dec 1 utredning av kränkande behandling
Bastuträsk skola
Jan/feb 1 utredning av kränkande behandling
April 1 utredning av kränkande behandling
Förskola och pedagogisk omsorg
Datum
Händelse
1 utredning av kränkande behandling
April Fritids/förskola Bst
Nov 1 utredning av kränkande behandling Fritids
Nov 1 utredning av kränkande behandling Förskola

Avslutat

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Avslutat

Ja
Ja

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2020
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Årsrapporten godkänns
-----
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§ 83

Skolskjuts
Bakgrund
Region Västerbotten har upphandlat ny regional trafik där förändringar skall
gälla från 2021-12-12. Norsjö kommun har delvis varit involverad i
Regionens process kring linjer som passerar genom kommunen och som
idag används som skolskjuts. Förändringen innebär flertalet förändringar
och påverkan på elever och skolskjuts. Konsekvensanalysen kommer att
analysera förändringarna och motivera Norsjö kommuns val av åtgärd för
skolskjuts.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Start december 2021
Beslutsunderlag
Konsekvensanalys (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

Protokollet skickas till
Camilla Hedlund
Beatrice Bergkvist
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§ 84

Sammanträdesdagar 2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Aina Sjölin Ekman och Ingela Lidström
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 arb.dgr. innan.
Måndag

Utbildningsoch omsorgsutskottet

Allmänna
utskottet

Demokrati &
medborgarberedning

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Måndag

Tisdag

Torsdag

Tisdag

Måndag

10 jan
21 feb
4 apr
16 maj

17 jan
28 feb
11 apr
23 maj

18 jan
1 mar
12 apr
24 maj

15 aug
19 sep
7 nov

22 aug
26 sep
14 nov

23 aug
27 sept
15 nov

17 feb
28 apr
25 aug
20 okt

1 feb
15 mar
26 apr
7 jun
6 sep
11 okt
29 nov

28 mar
20 jun

24 okt
12 dec

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Utskottet har inget att erinra mot förslaget.
• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----
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§ 85

Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Årsbudget 2022 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 tillsammans med förväntade ytterligare statliga anslag med anledning av att valperioden inför nästa hösts val 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
2022 är den prognos som SKR presenterade 26 augusti 2021. Beträffande
utjämning av LSS-kostnader har det till budget 2022 beräknats med en
intäkt på 6 760 tkr, som är i överensstämmelse med SKR: s skatteunderlagsprognos per augusti.
Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på 30 personer från första november 2020 till första november 2021.
Samverkan budget VSG har skett med de fackliga organisationerna 202109-20.
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Forts. § 85
Förslag till beslut
Allmänt
- Resultatbudget för 2022 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 2022. Detaljbudgeten ska därefter
föreläggas kommunstyrelsen för beslut.
- Budgetramar 2022 fastställs preliminärt enligt följande:
- Kommunfullmäktige
x xxx tkr
- Kommunstyrelsen
xxx xxx tkr
- Gemensamma nämnder:
- Miljö- och byggnämnd
x xxx tkr
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr
- Drift av personalsystem
xxx tkr
- Överförmyndarnämnd
xx tkr
Taxor, avgifter och bidrag
- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2022 till oförändrat 8 000
kronor/mandat.
- Partistödet fastställs för år 2022 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2022 fastställs enligt bilaga.
Övrigt
-

-

Upptagna resursbehov (ramar) för planperioden 2022-2024 ska inte betraktas
som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren
2022.
Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och
ekonomisk ansvarig för 2022 fastställs enligt bilaga.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
-----

Protokollet skickas till
Kommunchef, ekonomichef
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§ 86

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 2021-10-12.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen
-----

Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
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