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Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:15 – 12:25 

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 84-88 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 87 

Reinhold Näsström skolchef, § 89, 93 

Yvonné Nordlander förskolechef, § 89 

Anita Eriksson biträdande rektor, § 89-90, 93-94  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2015-09-30 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  84 - 95 

 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 2015-09-21 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2015-09-30 anslags nedtagande           2015-10-23 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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15.KS225 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Samtliga verksamheter under översyn p g a sparbehov; scheman, långtidssjuk- 

skrivningar, pensionsavgångar, samordningsvinster vid koncentration av  

verksamheter. 

 

Översyn av korttidsplatserna på Stugan. Larmsystemet på vårdcentralen måste 

bytas ut, för gammalt att åtgärda, kommunstyrelsen bör skicka en signal till  

landstinget. 

 

Två heltidstjänster som socialsekreterare har återbesatts. Ny annonsering efter 

enhetschef, sista ansökningsdag 30/9 -15. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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15.KS287 751 

Regiongemensamt arbete för utbildning av familjehem 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har bl a till syfte att stödja och skydda barn och ungdomar som  

far illa eller riskerar att fara illa. Lagen har reviderats för att stärka skyddet och  

sedan den 1 januari 2013 är kommunen skyldig att erbjuda familjehem den 

utbildning de behöver. Ett nationellt material för grundutbildning av familjehem 

har tagits fram av Socialstyrelsen. 

Socialchefsgruppen region 8 har under 2015 tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram 

förslag på hur ett länsgemensamt upplägg kan utformas både på kort och lång  

sikt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Avtal regiongemensamt arbete för utbildning av familjehem 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna regiongemensamt arbete avseende 

familjehemsutbildningar för gemensamt avtalsskrivande rörande kommuner i 

Västerbottens inland region 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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15.KS288 864 

Ansökan om bidrag till teaterföreställning, Åsele Musik- & 

Teaterförening 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele Musik- & Teaterförening ansöker om ekonomiskt bidrag till teater- 

föreställning på Kulturhuset den 4 oktober -15.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan Åsele Musik- & Teaterförening 

 

Yrkanden 

Jerry Sellin (Op) yrkar att ansökan, med tanke på socialas ekonomiska läge, 

överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att med tanke på socialas ekonomiska läge överlämna ansökan till kommun- 

styrelsen för beslut 

att delge Kommunala Ungdomsrådet ansökan för kännedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Kommunala Ungdomsrådet, Linnéa Lindberg 
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15.KS076 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m augusti månad. Prognosen visar ett underskott på ca 

8,8 mkr. Trendbrott ses vad gäller semestervikarier, kostnaderna har varit lägre än 

befarat, juni-juli lägre än motsvarande period 2014. Under program 50 Gemensam 

verksamhet har tillkommit utredningskostnader på ca 250 tkr. Genomförda personal- 

förändringar program 52 Vård SoL & HSL börjar ge resultat, ytterligare personal- 

minskningar är på gång. Program 55 Öppen verksamhet, möjlighet till öppningar 

inför 2016, program 56 Institutionsvård, ramen måste höjas alternativt brytas ut 

ut så den inte påverkar ramjusteringar, program 57 Ekonomiskt bistånd, anslagna 

medel måste höjas upp kommande år. 

Alla gamla larm är på utgående, svårt med reservdelar, kostnader utreds av IT- 

enheten. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m augusti 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen  

att uppdra till socialtjänsten att jobba vidare med att verkställa förhandlingar 

och planerade personalminskningar 

att uppdra till socialtjänsten att jobba vidare med att minska det prognostiserade 

underskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2015-09-21                            88                 6                                                               

 

 

Delegeringsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kan nämnd delegera ärenden till utskott, ledamot eller  

ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Kommun- 

styrelsen kan däremot återkalla lämnad delegering. 

 

15.KS139 700 

Delegationsbeslut socialsekreterare, flyktingsekreterare 
Delegationsbeslut avseende försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd än 

vad som följer av 4 kap 1 § SoL för perioden 2015-04-01—2015-07-31. 

 

15.KS139 700 

Delegationsbeslut socialassistent 
Delegationsbeslut avseende fastställande av faderskap för perioden 2015-04-01—

2015-06-30. 

 

15.KS139 700 

Delegationsbeslut socialsekreterare, enhetschef handikappomsorgen 
Delegationsbeslut avseende annat bistånd i form av feriehemsvistelse, hemma- 

hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2015-04-01—2015-07-31. 

 

15.KS139 700 

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen 
Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för perioden 2015-04-01—2015-07-31. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning. 
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15.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m augusti månad, kvalitetsredovisningar kommunens 

grundskolor, förskolor, förskoleklass, fritidshem och elevhälsa. 

Det totala utfallet t o m augusti är ca 2,7 mkr bättre än riktvärdet, noteras att  

inga interkommunala ersättningar för juli och augusti finns bokförda då inga  

fakturor ännu inkommit för ht -15. Utfall personalkostnader ca 66,66% mot rikt-

värdets 66,67% vilket motsvarar ca +4 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m augusti 

Kvalitetsredovisning Åsele Centralskola, Fredrika skola lå 2014/15 

Kvalitetsredovisning förskolorna Renen, Villan och Snödroppen lå 2014/15 

Kvalitetsredovisning förskoleklass, fritidshem lå 2014/15 

Kvalitetsredovisning kommunal vuxenutbildning/sfi lå 2014/15 

Systematisk kvalitetsredovisning Elevhälsan 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att överlämna kvalitetsredovisningarna till kommunstyrelsen och Kommunala 

Ungdomsrådet för kännedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 11:05 – 11:20 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrselen 

Kommunala Ungdomsrådet, Linnéa Lindberg 
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15.KS283 611 

Timplan för Åsele kommuns grundskolor 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele Centralskola och Fredrika skola omfattas idag inte av samma timplan. 

Elever vid Fredrika skola åker in till Åsele för att få undervisning i praktisk- 

estetiska ämnen, därutöver får de undervisning resterande tid av dagen i klass 

i Åsele. För att det ska bli en sammanhängande och likvärdig utbildning bör  

samma timplan gälla för båda skolorna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Timplan fr o m läsåret 2015/16 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

besluta 

att Åsele Centralskolas timplan även gäller för Fredrika skola 

att beslutet gäller fr o m läsåret 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

Sommarförskola 2015, statistik. 

 

2. 
Fördelning av extra platser AC Yrkesvux-Komvux. Åsele kommun erhåller 

preliminärt 53 155 kr. 

 

3. 
15.KS284 047 

Ansökan om statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016. 

 

4. 

15.KS273 703 

Socialtjänstens yttrande till Lotteriinspektionen avseende ansökan om värde- 

automater fr o m 1 januari 2016 på Bykrogen Åsele.  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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15.KS082 199 

Kurser/konferenser 

 

Region Västerbotten – Skolchefs- och presidiekonferens, Lycksele 2015-10-02. 
Målgrupp: Presidier och skolchefer. 

Anmälan senast torsdag 24 september. 

 

Länsstyrelsen Västerbotten m fl – Temadag om Barn och ungas utsatthet för våld, 

Umeå 2015-10-07. 

Målgrupp: Politiker inom kommun och landsting, personal inom socialtjänst, skola 

m fl. 

Anmälan senast måndag 28 september. 

 

Region Västerbotten – Workshop för implementering av nationella riktlinjer för 

Vård och stöd vid missbruk och beroende, Skellefteå 2015-11-05 eller Umeå 

2015-11-06. 

Målgrupp: Politiker, chefstjänstemän, verksamhets- och enhetschefer m fl. 

Anmälan senast fredag 23 oktober. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bereda Jerry Sellin möjlighet att delta vid Skolchefs- och presidiekonferens i  

Lycksele 2015-10-02 

att bereda Margareta Johansson möjlighet att delta vid temadag om Barn och  

ungas utsatthet för våld i Umeå 2015-10-07 samt vid workshop för implementering 

av nationella riktlinjer för Vård och stöd vid missbruk och beroende i Umeå 

2015-11-06.  
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15.KS303 625 

Fråga rörande skolpsykolog 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele kommun har tidigare köpt 20% skolpsykolog av Vilhelmina kommun.  

Detta har nu upphört då personen ifråga har slutat.  

Ledamoten Jerry Sellin (Op) undrar hur det kommer att lösa sig framöver med  

tillgång till skolpsykolog. 

R8 jobbar på att upphandla en psykologtjänst där vi då kan gå in och köpa den 

resurs vi behöver. Dorotea-Åsele-Vilhelmina gör en egen upphandling i fall det  

inte löser sig via R8. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS304 611 

Fråga rörande modersmålsundervisning, samiska 

 

Ärendebeskrivning 

Ledamoten Jerry Sellin (Op) undrar hur länge eleverna ska behöva vänta på  

att få sin undervisning i samiska. 

Det var klart med lärare innan sommarledigheten men p g a personliga skäl 

så har den tilltänkta personen därefter tvingats tacka nej. Vi jobbar aktivt för 

att lösa frågan, i första hand vill vi ha en fysisk person, inte fjärrundervisning. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS305 609 

Information från ordförande  
 

Ärendebeskrivning 

Ordförandens information från deltagande vid tidigare socialchefsträff; 

 

* Öppna jämförelser, funktionshinder, regional rapport, likvärdig rapportering, 

tillförlitligare uppgifter behövs 

* Lycksele kommun har startat upp ungdomsboende med helgjour, en plats kvar 

* Enkät från Fria Tidningen rörande slutsatser/resultat utifrån öppna jämförelser 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


