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Plats och tid Kulturhuset, kl 08:45–10:55  

 

Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande 

 Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande 

 Thord Dahlberg (V)  

   
Tjänstgörande ersättare  
        

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef § 51-53 

  Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala § 54 

   

 

   

  

Utses att justera Margareta Johansson 

 
Justeringens plats  
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer   51 - 57 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Gunnel Jonsson 

 

 
Justerare  

 Margareta Johansson 

  

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

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2014-09-24 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2014-10-14 anslags nedtagande       2014-11-06     

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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14.KS279 730 

Inköp desinfektorer 
 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande desinfektorer är åldersstigna och läcker och säkerställer därför inte  

behovet av desinfektion. Medel, 150 kkr har äskats i 2015 års investeringsbudget  

men de måste bytas ut nu. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
att köpa in desinfektorer 

att anslå 150 kkr från likvida medel 2014 

att stryka 150 kkr från socialas investeringsäskande för 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 
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14.KS278 773 

Avsaknad av MAS i Åsele kommun – yttrande till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) 

 

Ärendebeskrivning 

Tidigare MAS Inger Ahlqvist har gått tillbaka till tjänsten som sjuksköterska 

fr o m 2014-01-01 men har t o m 2014-06-30 även varit ansvarig som tillförordnad 

MAS under tiden som tjänsten varit utlyst. Fr o m 2014-07-01 har kommunen  

varit helt utan MAS. 

 

Det finns idag ett antal sjuksköterskor som är intresserade av tjänsten som MAS, 

tillsättning beräknas kunna ske under oktober månad. 

 

Det har kommit till IVO:s kännedom att Åsele kommun saknar medicinskt  

ansvarig sjuksköterska. Utifrån patientsäkerhetslagens 7 kap. 20 § begär IVO in 

nämndens yttrande, yttrandet skall vara IVO tillhanda senast 30 september 2014. 

 

Beslutsunderlag 

IVO:s begäran om yttrande 

Skrivelse från inlandsmasarna i Västerbotten 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att fortsätta påbörjad rekrytering och tillsättning av MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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14.KS276 751 

Ansökan om bidrag från BRIS region Nord 

 

Ärendebeskrivning 

BRIS – Barnens Rätt i Samhället – är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 

organisation som bistår barn som far illa. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och  

övriga samhället. Barn upp till 18 år kan anonymt och kostnadsfritt vända sig till 

BRIS när de behöver stöd av en vuxen. 

 

BRIS region Nord ansöker om bidrag från Åsele kommun med 10 kronor per barn 

för 2015. Totalt för Åsele kommun blir det 5 270 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bifalla ansökan från BRIS region Nord om ett bidrag på 5 270 kr 

att kostnaden belastar objekt 5681 Övriga öppna insatser för barn och ungdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

BRIS region Nord 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 
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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. 

Kösituation/beläggning förskolorna Renen, Villan och Snödroppen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning sociala t o m augusti -14 

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

Sammanställning kö/beläggning förskolorna Renen, Villan och Snödroppen 

 

Sociala 

Det tunga vårdfallet inom hemtjänsten verkar gå mot en lösning vilket gör att det 

prognostiserade underskottet förväntas bli mindre. Stora förväntade underskott finns 

inom Gemensam verksamhet (PR 50), Vård SoL och HSL (PR 52) samt Öppen 

verksamhet (PR 55). Konsultköpen inom IFO är avslutade, familjehemsverksamheten 

ska utvärderas.  

Informerades om upphandling köksverksamheten Viskabaren. 

 

Barn- & Utbildning 

Personalkostnaderna t o m augusti följer i stort budget, utfallet är ca 66,78% mot 

riktvärdets 66,67% vilket är ca 40 kkr sämre än budget. Det periodiserade utfallet  

t o m augusti visar ett överskott på ca 3,5 mkr varav Frivilliga skolformer (PR 45)  

står för ca 2,9 mkr och av dessa står gymnasieskolan i sin tur för ca 2,5 mkr.  

Inga fakturor avseende gymnasieskolan ht -14 har inkommit i nuläget. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att lägga utvärderingarna till handlingarna då de i dagsläget inte föranleder någon 

ytterligare åtgärd. 
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14.KS282 012 

Verksamhetsanpassning i förskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Förskolan i Åsele tätort är organiserad i två förskolor, Renen och Villan, med 

vardera tre avdelningar om 18 platser. Totalt finns det sex avdelningar med 108 

platser att tillgå. I nuläget finns ca 70 barn inskrivna vilket innebär att det finns 

ett överskott på 38 platser i organisationen. 

En anpassning av organisationen med att en avdelning läggs ner innebär att det 

blir 14 barn i snitt på de fem avdelningar som blir kvar. 

Planeringen av processen med förändringen av organisationen bör påbörjas  

snarast eftersom det bl a innebär omflyttning av barn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att avdelningen Lyan på förskolan Villan läggs ner senast 2015-07-01 

att den formella hanteringen av organisationsförändringen påbörjas snarast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 

Förskolechef Yvonné Nordlander 

Skolchef Reinhold Näsström 
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14.KS283 001 

Ledningsorganisation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

För att skapa en hållbar ledningsorganisation på lång sikt behövs en omfördelning 

av verksamhetsansvar mellan nuvarande rektor för grundskolan och förskolechefen. 

Verksamhetsförändringar i förskolan med tidigare och förestående förändring av  

antalet avdelningar gör att organisationsförändringen bedöms möjlig att genomföra 

redan under hösten 2014. Ändringen innebär att ansvaret för förskoleklassen och  

fritidshemmet i Åsele överförs till nuvarande förskolechef som därmed även får en 

rektorsfunktion. Under omställningsfasen och förskolechefens befattningsutbildning 

till rektor som omfattar tre år kvarstår ett underlag för administrativt stöd på 20%, 

vilket är en minskning med 20% utifrån nuvarande organisation. Det administrativa 

stödet flyttas från rektor grundskola till förskolechefen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Nuvarande ledningsorganisation bilaga 1 

Ny ledningsorganisation bilaga 2 

Rektor och förskolechefs behörighets- och utbildningskrav för rektorsbefattning 

regleras i 2 kap 9-12 §§ skollagen 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att ny ledningsorganisation genomförs 2015-01-01 

att förskolechefen erbjuds att påbörja befattningsutbildning till rektor senast  

hösten 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 

Skolchef Reinhold Näsström 

Rektor Elizabeth Ayvazian 

Förskolechef Yvonné Nordlander 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2014-09-24                            57                 8                                

 

                                                                              

DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

14.KS284 613 

Överenskommelse om notkopieringsavtal för kommunala musikskolor och kultur- 

skolor 2014/2015. 

 

2. 
14.KS255 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2014-06-13 avseende Viskabaren. 

Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

3. 
14.KS247 133 

Direktupphandlingsavtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av boende och 

omsorg för ensamkommande barn och ungdomar.  

Avtalet gäller för perioden 2014-09-01—2015-08-31. 

 

4. 
14.KS286 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2013-09-05 avseende Åsele Centralskola. 

Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

5. 
Skolinspektionens beslut 2014-09-12 avseende Ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola i Örnsköldsviks kommun. Skolinspektionen avslår,  

med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), ansökan om godkännande av Praktiska 

Sverige AB (org.nr 556257-5786) som huvudman för gymnasieskola avseende det 

nationella hotell- och turismprogrammet med inriktningen turism och resor vid 

Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik i Örnsköldsviks kommun. 

 

6. 
14.KS292 709 

Länsstyrelsens beslut 2014-09-09 avseende Ersättning för att skapa beredskap 

och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av  

nyanlända (§ 37-medel). Åsele kommun erhåller 577 084 kronor för insatsen  

”Framtid i Åsele”. 

 

7. 
14.KS296 020 

Kommunals skrivelse 2014-09-19 avseende tillsättning av enhetschef ÄHO. 

 

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

åtgärd. 


