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Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:20– 10:30 

 

Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande 

 Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande 

 Thord Dahlberg (V)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

Övriga deltagande Stefan Persson tf sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef § 24-28  

  Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala § 24-28 

  

  

Utses att justera Margareta Johansson 

 
Justeringens plats  
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  24 - 28 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Gunnel Jonsson 

 

 
Justerare  

 Margareta Johansson 

  

 ANSLAG/BEVIS  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2014-04-15 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande  anslags nedtagande            
 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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14.KS153 700  

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker, inköp av skyddsanordning 

 

Ärendebeskrivning 

Om riskbedömningen i verksamheter visar på risk för stick- eller skärskador ska 

vassa föremål som är avsedda användas på människor eller djur och som kan  

komma i kontakt med kroppsvätskor vara försedda med en fungerande integrerad 

säkerhetsfunktion, detta för att minska risken för stick- och skärskador för  

användaren. Används insulinspruta/-penna utan säkerhetsfunktion innebär att 

kravet enligt AFS 2012:7, 8a§ inte uppfylls. 

 

Arbetsgivaren ska vid behov och utan kostnad för arbetstagarna erbjuda vaccination 

och andra medicinska förebyggande åtgärder om arbetstagarna kan ha utsatts eller 

riskerar att utsättas för skadlig exponering för smittämnen eller annan agens  

(AFS 2012:7, 17§). 

 

Skyddsanordningen beräknas kosta 25 000 kr för 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att införskaffa skyddsanordning vid hantering av insulinspruta/-penna för  

arbetstagare inom ÄHO samt för hemtjänstpersonal inom hemsjukvården 

att kostnaden belastar objekt 5113 Hemsjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Berörda arbetsledare 
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14.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas och barn- och 

utbildnings verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk rapportering barn- och utbildning samt socialas verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning sociala t o m mars -14 

Ekonomisk uppföljning barn- & utbildning t o m mars -14 

 

Sociala 

Prognosen utifrån resultat t o m mars är ett underskott på ca 2 mkr, det beräknade 

underskottet kan hänföras till ökade kostnader för hemtjänsten. 

 

Barn- & Utbildning 

Utfallet t o m mars är 23,01% mot riktvärdets 25,00% vilket är ca 1,1 mkr bättre  

än riktvärdet. Av det kan ca 500 tkr hänföras till program 45 Frivilliga skolformer.  

På personalsidan visar utfallet t o m mars ca 23,9% vilket är ungefär 400 tkr bättre  

än riktvärdet.  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att uppföljningarna i nuläget inte föranleder någon ytterligare åtgärd. 
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14.KS114 730 

Äldreomsorgsplan 

 

Ärendebeskrivning 

Utkast till äldreomsorgsplan har upprättats. Planen har skickats på remiss till  

pensionärs- och handikapporganisationer samt politiska partier. Omsorgs- och  

Utbildningsutskottet beslutade 140319 att remissvaren skall vara inkomna senast 

140428. 

 

Oppositionspartierna har i skrivelse begärt förlängd remisstid till 140515. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från oppositionspartierna 

 

Yrkanden 
Gunnel Jonsson (S) yrkar att tidigare beslutad remisstid 140428 skall kvarstå. 

Thord Dahlberg (V) biträder yrkandet. 

Margareta Johansson (Åkl) yrkar att remisstiden förlängs till 140515. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att tidigare beslut om remisstid t o m 140428 kvarstår. 

 

Margareta Johansson (Åkl) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Samtliga politiska partier 

Pensionärsorganisationer 

Tillgänglighetsrådet/handikapporganisationer 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-10, § 7 avseende Taxor/avgifter – motor- 

värmare, att tidigare beslut 2013-11-25, § 71 upphävs, att bifalla nytt förslag till 

avgift för 2014: Dag (hel dag) 25 kr, Månad 150 kr, Helår 900 kr. Avgifterna är  

inklusive moms.  

 

2. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-10, § 9 avseende Medborgarförslag -  

Bevara Fredrika skola, att medborgarförslaget avslås med hänvisning till  

kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26, § 91 där kommunfullmäktige tagit 

ställning i ärendet och beslutat att eleverna i åk 7-9 i Fredrika ska flyttas över 

till Åsele Centralskola från och med höstterminen 2013. 

 

3. 
Livsmedelskontroll 2014-02-19 förskolan Renen (MoB dnr 2014-0040).  

Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

4. 
Livsmedelskontroll 2014-02-19 Förskolan Villan/avd Lyan (MoB dnr 2014-0041). 

Vid inspektionstillfället noterades avvikelser inom området rengöring. 

 

5. 
14.KS093 008 

Avtal avseende tjänsteköp mellan Åsele kommun och Vilhelmina kommun 

rörande verksamhetschef för individ- och familjeomsorg (IFO) och omfattar en 

tjänstgöringsgrad på 40% för Åsele kommun.  

 

6. 
14.KS154 047 

Kulturrådets beslut 2014-03-31 avseende statsbidrag till kulturell verksamhet i 

skolan, Skapande skola. Åsele kommun erhåller 140 000 kr. 

 

Informeras beträffande delgivning nr 4 att åtgärdsplan håller på att tas fram. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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14.KS162 709 

13.KS108 709 

Resurs i Centrum 

 

Ärendebeskrivning 

Utvärdering av Resurs i Centrum (RiC) ger att verksamheten inte har utvecklats 

i den riktning som var tänkt. Arbetsförmedlingen har inte anvisat det antal som  

var beräknat i budgeten. Frågan om RiC skall fortleva eller inte är avhängigt vad 

Arbetsförmedlingen kan bidra med. Den nuvarande anställde handledarens 

anställningstid går ut 2014-05-21. 

 

Beslutsunderlag 

Skall anställningen förlängas eller inte 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att avsluta handledarens anställning vid anställningstidens utgång 2014-05-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Maj Ågren-Jonsson 

Kjell-Erik Lindberg 

 

 


