
ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet 2015-05-25   1 (15)  

      

 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:05 – 12:50  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 52-58 

 Reinhold Näsström skolchef, § 46-51 

 Eva-Lena Johansson socialsekreterare, § 57 

 Stefan Persson sekreterare 

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2015-06-01 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  46 - 59 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Margareta Johansson 

 

 
Justerare  

 Jerry Sellin                                                       Gunnel Jonsson 

  

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

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2015-05-25 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2015-06-01 anslags nedtagande       2015-06-24     

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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15.KS187 714 

Senareläggning av stängning av avdelning Lyan vid förskolan Villan 

 

Ärendebeskrivning 

Stängning av en avdelning (Lyan) från 1 juli 2015 innebär att det i Åsele tätort finns 

90 platser att tillgå i förskolan. I augusti 2015 beräknas 74 barn vara inskrivna i  

förskolorna Renen och Villan. I nuläget finns 16 barn folkbokförda som ålders- 

mässigt tillhör förskolan och som beräknas behöva förskoleplats senast under våren 

2016, vilket teoretiskt innebär att alla platser blir upptagna. 

 

Osäkerheten med hur många barn i åldern 1-5 år som tillkommer vid uppstart av  

asylförläggningar i kommunen, där kommunen har ansvar för mottagande av mål- 

gruppen för förskola och mottagande av flyktingar på kommunplats innebär att en  

stängning av Lyan från andra halvåret 2015 försvårar möjligheten att klara det  

kommunala uppdraget.  

 

I dagsläget finns m a o skäl att avvakta med stängningen av Lyan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förskolechefens utredning 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att avvakta med stängning av avdelningen Lyan vid förskolan Villan till 1/7 2016 

att anvisa medel från objekt 5862, 800 kkr för 2015 (från andra halvåret 2015) och 

800 kkr för första halvåret 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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15.KS188 611  

Organisation Fredrika skola läsåret 2015/16 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande planeringsläge; kommande läsår 2015/16 kommer det att finnas  

7 elever (nuläget) i Fredrika skola fördelat på åk 1: 2 elever, åk 2: 2 elever, 

åk 3: 2 elever och åk 4: 1 elev. 

Eleverna i åk 3 och 4 kommer att åka till Åsele en dag i veckan för att få  

undervisning i hemkunskap och slöjd. Eleverna kommer att gå tillsammans  

med Åseleeleverna i respektive årskurs hela skoldagen och även delta i övriga 

lektioner under skoldagen. 

 

Rekrytering av klasslärare; en tjänst som klasslärare på heltid för åk 1-4 är ute  

på annons eftersom nuvarande lärare går i pension fr o m 2015-09-01. Tjänsten 

kräver bred behörighet för de yngre årskurserna och innebär att läraren kommer  

att undervisa i 14 av 16 ämnen, d v s samtliga ämnen utom hemkunskap och slöjd. 

Uppdraget att undervisa i 14 ämnen i fyra årskurser är en utmaning utöver det  

vanliga. Fr o m 1 juli i år skärps kraven att eleverna ska undervisas av en  

legitimerad lärare med utbildning för åldersgruppen. Minimikravet för anställning 

på tjänsten bör vara att man är legitimerad lärare med utbildning för de tidigare 

åren (åk 1-3). Misslyckas en sådan rekrytering är det rimligt att eleverna över- 

flyttas till Åsele. Eleverna i Fredrika har rätt att få samma kvalitet i undervisningen 

som övriga elever. 

 

Eleverna i Norrfors får en orimligt lång restid om de måste åka till Åsele över  

Fredrika. En skolskjutstur Norrfors-Åsele t o r bör därför inrättas. Åtgärden  

beräknas öka skolskjutskostnaden med 225 kkr för Fredrikaområdet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att eleverna i åk 1-4 överflyttas till skolan i Åsele om legitimerad behörig lärare för 

årskurserna inte kan rekryteras läsåret 2015/2016 

att en skolskjutstur Norrfors-Åsele upprättas fr o m höstterminen 2015. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras 09:35-09:50. 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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15.KS189 623  

Riktlinjer för skolskjuts 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande kommunala riktlinjer för skolskjuts har elever upp till åk 2 

rätt till hemskjuts tre dagar i veckan (måndag, onsdag, fredag) om väntetiden 

överstiger 60 minuter. Tidig hemskjuts gäller inte för elever som är inskrivna 

i kommunens fritidsverksamhet. Avgångstiden för s k tidig hemskjuts är satt  

till kl 13.10 för elever i målgruppen. 

 

Fr o m läsåret 2015/16 planeras avgångstiden för s k sen hemskjuts till kl 14.10 

onsdag och fredag. Avgångstiden för hemskjuts måndag, tisdag och torsdag är 

kl 15.10. 

 

För elever som har väntetid för skolskjuts organiseras verksamhet och tillsyn 

i så kallat skolskjutsfritids, som är avgiftsfri.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 

Jerry Sellin (Op) yrkar 

att tidig hemskjuts för elever i förskoleklass till årskurs 2 upphör och att alla 

elever åker hem med ordinarie skolskjutstur 

att tillsyn i väntan på skolskjuts sker inom ramen för skolskjutsfritids för de 

elever som inte är inskrivna i fritidshemsverksamheten 

att skolchefen får i uppdrag att se över övriga gällande riktlinjer för skolskjutsar. 

 

Margareta Johansson (C) yrkar 

att skolchefen får i uppdrag att se över gällande riktlinjer för skolskjutsar. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Jerry Sellins yrkande och  

finner att Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutat i enlighet med Jerry Sellins 

yrkande. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att tidig hemskjuts för elever i förskoleklass till årskurs 2 upphör och att alla 

elever åker hem med ordinarie skolskjutstur 

att tillsyn i väntan på skolskjuts sker inom ramen för skolskjutsfritids för de 

elever som inte är inskrivna i fritidshemsverksamheten 

att skolchefen får i uppdrag att se över övriga gällande riktlinjer för skolskjutsar. 

 

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

 

Expediering  

Kommunstyrelsen 
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15.KS190 001  

Ledningsorganisation barn- och utbildning fr o m 2015-06-01 

 

Ärendebeskrivning 

Ordinarie rektor för Åsele Centralskola är långtidssjukskriven sedan ett halvår  

tillbaka. Arbetsuppgifterna har fördelats på ett antal personer. Nuvarande  

organisation gäller t o m 2015-05-31. Arbetssituationen är ansträngd och en  

hållbar ledningsorganisation på lång sikt måste tillskapas. Skolchefen kommer  

tillsammans med personalchefen att se över nuläget för att finna en lösning på 

organisationens utformning fr o m hösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen.  
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15.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m april månad. Det totala utfallet t o m april är ca  

950 tkr bättre än riktvärdet. Utfall personalkostnader ca 32,4% mot riktvärdets 

33,33% vilket är ca 330 tkr bättre än riktvärdet. Program 41 Obligatorisk skol- 

verksamhet är det program som visar störst positiv avvikelse jämfört med  

riktvärdet. En av anledningarna till det är att inga kostnader finns bokförda i  

nuläget på objekt 4210 Obligatorisk särskola.  

Noterbart under program 45 Frivilliga skolformer, objekt 4230 Gymnasieskolan, 

kostnader för elevassistenter för vårterminen är inte bokförda i nuläget. Antalet  

elever beräknas öka fr o m hösten. Befaras ett underskott för gymnasieskolan med 

750-1 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag  

Ekonomisk rapport t o m april 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att avvakta halvårsbokslutets prognos för eventuell åtgärd. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

15.KS173 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2015-04-08 avseende förskolan Renen. 

Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. Tidigare påpekade avvikelser 

har åtgärdats. 

 

2. 
15.KS174 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2015-04-08 avseende förskolan Villan. 

Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. Tidigare påpekad avvikelse 

har åtgärdats. 

 

3. 
15.KS103 461 

Förskolechefens skrivelse avseende vidtagna åtgärder vid förskolan Villan med 

anledning av ALcontrol Laboratories rapport 21593510-001 (OU 150323, § 27). 

 

4. 

15.KS046 600 

Förskolechefens skrivelse avseende tidigare fråga rörande kostnadsfri skola 

(OU 150209, § 8). 

 

5. 
15.KS170 719 

Skrivelse från föräldrar med barn på avd. Lyan, förskolan Villan. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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15.KS157 700 

eHälsa 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten ses över tillsammans med kommunens IT-enhet. 

 

Beslutsunderlag 

OU 2015-04-27, § 40  

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att avvakta vidare beredning av ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Maj Ågren-Jonsson 
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15.KS154 751  

Ansökan om bidrag, BRIS region Nord 

 

Ärendebeskrivning 

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

obunden organisation som bistår barn som far illa. BRIS är en länk mellan  

barn, vuxna och övriga samhället. Barn upp till 18 kan anonymt och kostnads- 

fritt vända sig till BRIS när de behöver stöd av en vuxen. 

 

BRIS region Nord ansöker om ett bidrag motsvarande 10 kronor per barn från  

Åsele kommun för år 2016, sökt summa är 5 010 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan från BRIS 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bifalla ansökan om 5 010 kr för år 2016 från BRIS region Nord 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

BRIS region Nord 

Kjell-Erik Lindberg 

Maj Ågren-Jonsson 
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15.KS081 008  

Ansökan om bidrag, Lycksele kvinnojour 

 

Ärendebeskrivning 

Lycksele kvinnojour har tidigare äskat om bidrag med 100 000 kr från kommuner 

inom 8-kommungruppen. Ärendet har diskuterats i Malå 23/4 -15 med beslut om  

svar från respektive kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kvinnojourens skrivelse gm Anki Ferm 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att inte bevilja av Lycksele kvinnojour äskade medel om 100 000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Lycksele kvinnojour 
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15.KS184 031  

Utsatta EU-medborgare i Västerbotten 

 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen har deltagit vid en träff i Umeå 6 maj -15 där bl a regeringens  

nationella samordnare Martin Walfridsson deltog. Informerades bl a om  

dagsläget och de vanligast förekommande insatserna bland länets kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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14.KS122 709 

15.KS191 709 

Projekt SUNHAT, IT för äldre 

 

Ärendebeskrivning 

Projekt SUNHAT går ut på att utveckla och anpassa teknik för äldre över 65 år. 

Projektmedel söks via Umeå universitet, projektet står för samtliga kostnader. 

Besked om eventuellt tilldelade medel kommer i augusti 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS183 750  

Klagomål gentemot Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Ärendebeskrivning 

Klagomål har inkommit gällande brister i integritetsskydd och sekretess.  

Uppgifter om enskild person har kommit ut till obehöriga och det är därför  

viktigt att erinra om sekretessen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 

Jerry Sellin (Op) yrkar 

att kommunstyrelsen (KS), Omsorgs- och Utbildningsutskottet (OU) och  

socialförvaltningen erinras om sekretessen 

att samtliga ledamöter och ersättare informeras om sekretessen och bekräftar 

detta genom underskrift av sekretesshandling 

att ingen polisanmälan görs, detta då den enskilde själv inte önskar det 

att en anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Margareta Johansson (C) yrkar 

att kommunstyrelsen (KS), Omsorgs- och Utbildningsutskottet (OU) och  

socialförvaltningen erinras om sekretessen 

att samtliga ledamöter och ersättare informeras om sekretessen och bekräftar 

detta genom underskrift av sekretesshandling 

att ingen polisanmälan görs, detta då den enskilde själv inte önskar det 

att ingen anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom 

det inträffade inte bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Jerry Sellins yrkande och  

finner att Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutat i enlighet med Margareta 

Johanssons yrkande. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att kommunstyrelsen (KS), Omsorgs- och Utbildningsutskottet (OU) och  

socialförvaltningen erinras om sekretessen 

att samtliga ledamöter och ersättare informeras om sekretessen och bekräftar 

detta genom underskrift av sekretesshandling 

att ingen polisanmälan görs, detta då den enskilde själv inte önskar det 

att ingen anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom 

det inträffade inte bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande. 

 

Jerry Sellin (Op) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Expediering  

Kommunstyrelsen 
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15.KS076 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m april månad. Utvecklingen av kostnader för  

försörjningsstöd är oroväckande. 

Prognosen visar på ett underskott på ca 7 700 tkr. Stora underskott beräknas 

under program 52 Vård SoL & HSL samt program 56 Institutionsvård.  

Program 53 LSS beräknas generera ett stort överskott. 

Informeras om pågående arbete för att minimera underskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m april 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS082 199 

Kurser/konferenser 
 

Region Västerbotten m fl – Aktuell skolpolitik – att leda kunskapsorganisation i 

utveckling, Kiruna 2015-08-18—2015-0820. 

Målgrupp: 19-20 augusti ansvariga politiker i Norrbotten och Västerbotten, 

18 augusti är vikt för lärare, förstelärare, samt skolledare och skolchefer.  

Anmälan senast 2015-06-15. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga kursinbjudan till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


