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Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:40–11:20  

 

Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande 

 Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande 

 Thord Dahlberg (V)  

   
Tjänstgörande ersättare  
        

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef § 47-50 

  Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala § 49-50 

 Reinhold Näsström skolchef § 49-50 

 

   

  

Utses att justera Margareta Johansson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2014-09-04 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer   47 - 50 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Gunnel Jonsson 

 

 
Justerare  

 Margareta Johansson 

  

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

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2014-08-27 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2014-09-04 anslags nedtagande           2014-09-27 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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14.KS261 700 

Delegation socialchef 
 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen behöver delegation på yttrande till tillsynsmyndighet och över- 

klagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammar- 

rätt i SoL-, LSS-, LVU- och LVM-ärende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 

Thord Dahlberg yrkar bifall till förslaget 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att delegera till kommunchef med rätt att vidare- 

delegera yttrande till tillsynsmyndighet 

att föreslå kommunstyrelsen att delegera till kommunchef med rätt att vidare- 

delegera överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt 

och kammarrätt i SoL-, LSS-, LVU- och LVM-ärende. 

 

Reservation 

Margareta Johansson reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
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14.KS265 008 

Fastställande av inriktningsmål, kravnivå och utvärderings- 

metod för livsmedelsupphandling avtalsperiod 2015-05-01-- 

2019-04-30 

 

Ärendebeskrivning 

Inlandskommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och  

Åsele samt Västerbottens läns Landsting (VLL) har sedan flera år ett gemensamt 

avtal för leverans av livsmedel till skola, vård och omsorg. 

Skellefteå lasarett/kostförsörjningen kommer under våren 2015 att ingå en  

gemensam nämnd med Skellefteå kommun så stora delar av VLL´s nuvarande 

avtalsvolym kommer att övergå till Skellefteå kommuns avtalsvolym inför 

kommande avtalsperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 

Margareta Johansson yrkar att det i avtalet för Åseles del ska framgå att andelen 

lokalt- och närproducerat ska vara så hög som möjligt.  

 

Omsorgsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår 
att kommunstyrelsen antar målinriktning, krav och utvärderingsmetod enligt 

förslag 

att det ska framgå i Åseles avtal att andelen lokalt- och närproducerat ska vara  

så hög som möjligt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2014-08-27                            49                 4                                

 

 

14.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas och barn- och 

utbildnings verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk rapportering barn- och utbildning samt socialas verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut/prognos helår sociala  

Handlingsplan budgetunderskott sociala 

Delårsbokslut/prognos helår barn- & utbildning 

 

Sociala 

Prognosen för 2014 visar på ett underskott på ca 5 mkr. Stora förväntade under- 

skott finns inom Gemensam verksamhet (PR 51), Vård SoL och HSL (PR 52),  

Öppen verksamhet (PR 55). 

Administrationen har ny organisation vilket lett till dubbla löner under 2014. 

Hemtjänsten har ett tungt vårdfall som kostar 3,7 mkr/år, ej budgeterat. 

Individ- och familjeomsorgen har haft ökade kostnader för konsultköp p g a  

underbemanning, avslutas i augusti. 

Kommunen fortsätter att ta emot flyktingbarn, verksamheten behöver förstärkas  

med 1,0 tjänst. I förlängningen finansieras tjänsten av Migrationsverket. 

  

Barn- & Utbildning 

Prognosen för 2014 visar på ett överskott på ca 850 kkr. Verksamheten i förskola, 

förskoleklass och grundskola har i stort följt budget första halvåret.  

Under Frivilliga skolformer (PR 45) beräknas ett överskott på objektet för 

gymnasieskolan med drygt 1 mkr, färre elever än beräknat samt för högt  

beräknad snittkostnad är förklaringen. Även för vuxenutbildningen beräknas ett 

betydande överskott medans gymnasiesärskolan fått fler elever än beräknat från  

ht -14 och därmed kommer att visa ett underskott. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att hos kommunstyrelsen begära en ramökning av socialas budget till 2015 med 

3,7 mkr p g a tungt vårdfall inom hemtjänsten 

att hos kommunstyrelsen äska medel för förstärkning av flyktingverksamheten  

motsvarande 1,0 tjänst socialsekreterare 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad handlingsplan avseende  

socialas beräknade budgetunderskott 2014. 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen                                                                             
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

14.KS254 609 

Låneavtal mellan Åsele kommun, Barn- & Utbildning och Fredrika Skytteförening 

avseende lån av luftgevär. 

 

2. 
14.KS271 022 

Rob Fox har i skrivelse sagt upp sig från sin tjänst som idrottslärare i Åsele  

kommun. Skolchefen har beviljat uppsägningen fr o m 2014-09-01. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 

 

 

 


