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Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:20 – 12:00  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Gunnel Jonsson (S) 

   

        

Tjänstgörande ersättare Linnéa Lindberg (Åp) 

        

             

Övriga deltagande Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 108-111 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 111 

 Reinhold Näsström skolchef, § 112-114, 117-118 

 Stefan Persson sekreterare 

  

  

Utses att justera Linnéa Lindberg, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2015-11-23 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  108 - 118 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Margareta Johansson 

 

 
Justerare  

 Linnéa Lindberg                                               Gunnel Jonsson 

  

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

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2015-11-09 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2015-11-23 anslags nedtagande           2015-12-16 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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15.KS225 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Myndighetsinformation genomförd på asylboendet (Wärdshuset), deltog gjorde 

räddningstjänsten, polis, landstinget vårdcentralen, skolan och sociala. Berörde 

ett flertal språkgrupper där arabisktalande utgjorde den största andelen. Sociala 

informerade om sin roll och sitt uppdrag mot de anländande. 

Den nya platschefen för asylboendet finns nu på plats. 

Tilläggsavtal har tecknats med Frösunda beträffande mottagande, innebär att   

mottagandet ökar med 10. 

Frösunda har fått tillgång till Lyans f d lokaler vilket medfört ytterligare rum att  

tillgå och att man kan ta emot personer yngre än 16 år. Extra nattillsyn för de yngre 

kan ordnas. 

 

Arbetsbelastningen på socialsekreterarna är extremt högt för tillfället. 

 

Daniel Åström börjar som ny enhetschef inom kort. 

 

Kommunal, inkl skyddsombuden har begärt genomgång av budget 2016 och hur 

planerade verksamhetsförändringar kommer att påverka personalbemanningen. 

Förhandling enligt MBL § 11 är planerad till tisdag 17 november -15. 

 

Underlag/analys har arbetats fram till berörda partier inför kvällens paneldebatt 

på Kulturhuset där PRO och SPF tar pulsen på alla partier, Hur mår äldrevården i 

Åsele. 

 

Marie Ernestad och Elisabet Höög från FoU Välfärd, Region Västerbotten har  

besökt socialtjänsten den 29 oktober -15. Syftet med mötet var att få en bild av  

olika kunskaps- och utvecklingsområden som är aktuella och angelägna, hur  

förutsättningarna ser ut och vad kommunen behöver och vill arbeta med i ett  

längre perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att uppmana socialsekreterarna att prioritera akuta ärenden i första hand. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 10:00 - 10:15. 

 

Expedieras 

Socialsekreterarna 
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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 2015-08-01—2015-10-30. 

 

15.KS139 700 

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

hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2015-08-01—2015-10-30. 

 

15.KS139 700 

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

funktionshindrade (LSS) för perioden 2015-08-01—2015-10-30. 

 

15.ks139 700 

Delegationsbeslut enhetschef, biståndsbedömare i äldreomsorgen 
Delegationsbeslut beträffande hjälp i hemmet, särskilt boende och annat bistånd 

som framgår av 4 kap 1 § SoL för perioden 2015-08-01—2015-10-30. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning. 
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15.KS309 008 

Önskemål om inrättande av vilrum/anhörigrum på äldre- 

boenden, skrivelse från Åsele Demensförening 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele Demensförening har i skrivelse framfört önskemål att ett vilrum/anhörigrum 

inrättas på kommunens särskilda boende. Som skäl anges att många boende med  

bl a demenssjukdom har sina nära och kära boende långt ifrån Åsele och de saknar 

möjlighet att kunna sova över hos sina närstående bland annat p g a platsbrist hos 

de boende. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Åsele Demensförening 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att vid tillgänglighet av Bofinkens korttidsboende kan den lägenheten nyttjas vid 

anhörigvak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Åsele Demensförening 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Enhetscheferna 
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15.KS076 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m oktober månad. Prognosen visar på ett fortsatt stort  

underskott om än något mindre än vid föregående uppföljning. Personalkostnaderna 

tenderar att minska, detta p g a minskad vikarietillsättning. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd utgör fortfarande ett orosmoment, där behövs 

motåtgärder. Läget känns stabiliserat men ett fortsatt arbete med åtgärder krävs. 

 

En matris för uppföljning av mål i äldreomsorgen har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m oktober 

Uppföljning av mål i äldreomsorgsplanen 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att målmatrisen kompletteras enligt följande, kolumnen Ej uppfyllt ändras till  

Planerad start, till kolumnen Arbetas med tillförs en kolumn Beräknat slutdatum 

att i övrigt godkänna föreslagen målmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 
Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 
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15.KS226 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Asylboendet, osäkerheten kring målgrupp och volym kvarstår. Föräldrarna ska  

anmäla intresse till Migrationsverket ifall de önskar att deras barn skall delta i BoU´s 

verksamhet. Kan bara avvakta anmälningar innan organisationen kan planeras. 

Tanken är att ”mottagande skolan” ska hålla till på Kulturhuset, ett för- och efter- 

middagspass om volymen kräver det. 

För eventuella gymnasieungdomar planeras SFI-undervisning då språkintroduktion 

i Vilhelmina inte kommer att kunna bli aktuellt. Alternativen för SFI är att ordna  

det själv på Blåviken eller att Vindelns folkhögskola startar upp en asylgrupp. 

Alternativet med folkhögskolan kan då bli aktuellt först från hösten 2016. 

När det gäller verksamhet för eventuella förskolebarn så kan en avdelning på Renen 

nyttjas alternativt Kulturhuset, beror på volymen barn. Inkludering i ordinarie verk- 

samhet är inte aktuellt. 

 

Frösunda, Åselegård m fl, tidigare har det varit mottagande av gymnasieelever, nu 

flödar det in grundskoleelever. Det tär på organisationen i framförallt åk 8 och 9. 

 

Arbetet med svar till Skolinspektionen utifrån vårens inspektion fortgår. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS275 600 

Skolinspektionens tillsyn 2015 –tillsyn förskoleklass och 

grundskola 
 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av förskoleklass och grundskola i Åsele 

kommun våren 2015, enligt inspektionen uppfyller inte kommunen författnings- 

kraven avseende: 

 

-Huvudmannens mottagande av anmälningar från rektor om kränkningar av elever. 

 

Rutinerna för rektors anmälningsskyldighet till huvudmannen i planen mot  

diskriminering och kränkande behandling har förtydligats –se bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skolinspektionens beslut Dnr 43-2015:1534 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

besluta 

att anta reviderade rutiner när det gäller rektors anmälningsplikt till huvudmannen 

i planen mot diskriminering och kränkande behandling 

att rutinerna görs kända för samtlig personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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15.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m oktober månad. Det periodiserade utfallet är ca 5,0 

mkr bättre än riktvärdet, noteras att det saknas fakturor från bl a Lycksele och  

Umeå kommun avseende gymnasieskolans interkommunala ersättningar för höst- 

terminen. Detsamma gäller obligatorisk särskola, faktura från Lycksele kommun 

saknas. Utfall personalkostnader ca 82,47% mot riktvärdets 83,33% motsvarar ca 

+320 tkr. Viss återhållsamhet har skett vad gäller utlägg av grundskolans resurser 

fr o m höstterminen -15 med tanke på budget 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m oktober 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS354 008 

Sammanträdesplan 2016 

 

Ärendebeskrivning 

Följande förslag föreligger till sammanträdesplan 2016 för Omsorgs- och  

Utbildningsutskottet: 

 

Måndag 18 januari, kl 08:00 

Måndag 15 februari, kl 08:00 

Måndag 21 mars, kl 08:00 

Måndag 18 april, kl 08:00 

Måndag 23 maj, kl 08:00 

Måndag 20 juni, kl 08:00 

Måndag 29 augusti, kl 08:00 

Måndag 26 september, kl 08:00 

Måndag 24 oktober, kl 08:00 

Måndag 14 november, kl 08:00 

Måndag 12 december, kl 08:00 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att fastställa sammanträdesplan för 2016 enligt ovanstående förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsens kansli 

Skolchef Reinhold Näsström 

Förskolechef Yvonné Nordlander 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 

Flyktingsekreterarna 

Socialsekreterarna 

Socialkontoret 

Inger Olofsson, löner 
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15.KS082 199 

Kurser/konferenser 

 

Region Västerbotten – Välfärdsteknik – Hur kommer vi igång med vårt eget arbete?, 

Lycksele 2015-11-25. 

Anmälan senast måndag 16 november. 

 

Region Västerbotten – Informations- och utbildningsdag Sprututbytesprogram, 

Umeå 2015-12-02. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att inbjudningarna noteras och läggs till handlingarna. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

15.KS275 600 

Skolinspektionens tillsyn 2015, vidtagen åtgärd avseende Organisation av skol- 

enheter. 

 

2. 
15.KS343 047 

Skolverkets beslut 2015-10-15 avseende Statsbidrag för extra platser hösten 2015 

yrkesvux och komvux. 

 

3. 
15.KS346 622 

Statistik över skolmåltider Åsele Centralskola lå 2014/15. 

 

4. 

15.KS084 047 

Rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster juli-december 2015. 

 

5. 
Åsele kommun rankas som bästa förskolekommun 2015.Förskoleupproret har  

jämfört Skolverkets statistik från 2014 om förskolan, kommunerna har rang- 

ordnats utifrån statistiken och utifrån olika kategorier; personaltäthet, barngrupps-

storlek och förskollärartäthet.  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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15.KS315 709 

Lokal överenskommelse mellan landstinget och de respektive 

kommunerna i södra Lappland, remiss 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till lokal överenskommelse om samverkan inom områdena äldre, vuxna 

och barn och ungar har utarbetats under 2015. Det övergripande målet med sam- 

verkan inom dessa områden är att resurserna ska medge en kvalificerad och säker 

vård och omsorg i vilken den enskilde individen står i fokus. 

Målsättningen är att samtliga kommuner i södra Lappland ska anta överenskommelser 

inom området under inledningen av 2016. 

Remissvar på upprättat förslag skall vara Västerbottens läns landsting tillhanda  

senast 30 november 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remisskrivelse 

Förslag till lokal överenskommelse om samverkan 

Kommunstyrelsen 2015-11-06, § 170 

 

Synpunkter 

1. Lokal huvudöverenskommelse: Socialnämnden och Kultur- och utbildnings- 

nämnden i Lycksele kommun ändras till Kommunstyrelsen i Åsele kommun. 

 

6. Politisk styrgrupp: Socialnämndens arbetsutskott vid Lycksele kommun ändras  

till Omsorgs- och Utbildningsutskottet vid Åsele kommun. Meningen, När den 

politiska styrgruppen samverkar kring området barn och unga kompletteras  

gruppen med Kultur- och utbildningsnämndens presidium stryks. 

 

14. Giltighetstid: Ordförande Socialnämnden ändras till Ordförande Kommun-

styrelsen.  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att med ovanstående redaktionella ändringar godkänna förslag till lokal överens- 

kommelse. 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Västerbottens läns landsting 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Skolchef Reinhold Näsström 

 


