
ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet 2015-12-14   1 (10)  

      

 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:00 – 08:40, 09:45-11:45  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 119-120 

 Reinhold Näsström skolchef, § 122-126 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 121 

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2015-12-18 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  119 - 127 

 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 2015-12-14 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2015-12-18 anslags nedtagande           2016-01-10 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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15.KS225 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med budgetförändringar fortgår, genomgång av LAS-listor med Kommunal 

denna vecka. Alla verksamheter informerade, särskild lösning vad gäller hemtjänsten, 

Stugan jobbar med schema och översyn.  

 

Fundering framkommer beträffande socialstyrelsens nya riktlinjer vad gäller arbets- 

kläder, att alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ska ha tillgång till arbetskläder. 

De ska vara funktionella, kunna tvättas i minst 60 grader och får inte tas hem för tvätt.  

Det kommer att medföra en kommunal kostnad. 

 

Margareta Johansson (C) informerar från tidigare ordförandeträff: 

 

# Politiker är inte personalföreträdare, skilj på rollerna 

# Möjlighet att ansöka om flyktingmedel via socialfonden 

# Antalet kommuner som tar emot ensamkommande barn i åldern 13-14 år ökar, 

införlivas bättre i samhället, stannar längre, gäller främst kommuner som inte har 

egen gymnasieskola 

# Enkät till flyktingar visar att de viktigaste delarna för deras del är en fungerande 

skola, att må bra och ha en bra fritid 

# Flyktingassistent, ny personalkategori hos Migrationsverket, jobbar nära social- 

sekreterarna 

# BBIC, nytt dataprogram framtaget (Anm: enligt IFO-chef Eva-Lena Johansson 

kommer det att dröja ca ett år innan socialtjänsten kan börja arbeta i det, utbildning 

möjligt först under hösten -16) 

# LVU –ny trappstegsmodell 

# Kvalitetsplan för äldre tas fram, samma system som BBIC 

# Dorotea blandar ”gamla” och nya ensamkommande barn 

# Vilhelmina startar trygghetsboende 

# Vårdanalys, se webben 

# HSO inbjuder till träff angående bemötande 22/2 -16 

# Vännäs öppnar HVB-hem för yngre barn 

# Vännäs forskningsprojekt angående aktiviteter hemtjänsten 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS396 008 

13.KS323 008 

Motion – Inför LOV-lagen om valfrihetssystem i  

Åsele kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Sylvia Samuelsson har 2013-09-12 inlämnat motion angående ett införande 

av LOV-lagen om valfrihetssystem i Åsele kommun. 

 

Socialstyrelsen har beviljat stimulansmedel för att utreda förutsättningarna för  

ett införande av LOV i Åsele kommun. PWC har granskat kommunens kostnader 

för hemtjänst och utredningen visade på höga kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Kommunfullmäktige 2013-09-30, § 58 

 

Yrkanden 

Margareta Johansson (C) yrkar att LOV-lagen införs i Åsele kommun. 

Gunnel Jonsson (S) yrkar att LOV-lagen inte införs i Åsele kommun. 

Jerry Sellin (Op) yrkar bifall till Gunnel Jonssons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Gunnel Jonssons förslag och  

finner att Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutat enligt Gunnel Jonssons  

förslag. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att inte införa LOV-lagen i Åsele kommun. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att uppdra till socialchefen att komplettera utredningen med kostnader och  

antalet tjänster. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 
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15.KS076 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m november månad. Inga stora förändringar jämfört  

med tidigare rapporter, underskottet beräknas till ca 8,4 mkr men det fortsätter att 

minska p g a vidtagna åtgärder. 

Lönekostnader inom vård och omsorg och hemtjänsten har bromsats upp.  

Intensivt arbete pågår rörande öppen verksamhet och institutionsvård som uppvisar 

stora underskott 2015. Stora orosmoment är ekonomiskt bistånd som ökat kraftigt 

samt IFO som är överhopade med arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m november 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 
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15.KS226 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Flyktingsituationen; i nuläget har vi 66 st att hantera som är i grundskoleålder, 

det avser kommunplacerade/anhöriginvandring, Frösunda, familjehem Åsele, 

Luleå och asylförläggningen. När det gäller elever i gymnasieålder är det totala  

antalet 74 st. SFI har ca 45-50 elever. 

Inströmning av ensamkommande barn/ungdomar, ca 2-4 per vecka fram till jul. 

Kontakt skall tas med Luleå kommun för besked om eleverna blir kvar eller om  

de lämnar under januari -16 som tidigare aviserats. 

Stora problem att sy ihop organisationen. 

 

Samordning av skol- och folkbibliotek pågår, i Fredrika är tanken att biblioteket  

ska lämna gamla kommunhuset och flytta till skolan, ”nyskolan” eller gamla  

skolan är oklart. Blir det gamla skolan så fordras vissa ombyggnationer då bl a 

handikapptoalett saknas. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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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.KS366 714 

Delegationsbeslut förskolechef 
Delegationsbeslut avseende begäran om ett extra år i förskolan. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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15.KS391 600 

Flykting – utökning av organisation för skola 

 

Ärendebeskrivning 
Ökningen av antalet barn och ungdomar som kommer till Åsele kommer att  

kräva utökad organisation inom omsorg och utbildning. Grundskolan har under 

de senaste två åren fått 40 tillkommande elever varav huvuddelen av dessa, 26  

elever har kommit det senaste halvåret. Utöver dessa finns i nuläget 12 elever 

i asylboendet. I gymnasieåldern finns ca 60 elever, i SFI är antalet studerande  

40 personer och 6 st väntar i kö. 

 

I förberedelseklass och SFI har antalet lärare utökats med vardera en lärartjänst 

under hösten 2015. För att klara undervisningen i grundskolan måste ytterligare 

lärare anställas, detta då flyktingeleverna skall ut i klasserna. Ökningen gäller  

främst högstadiet. Lärare i hemspråk och för studiestöd i modersmålet kommer  

att behöva rekryteras. 

 

Anmälda barn/elever till kommunen för omsorg och skolgång från asylförläggningen, 

8 i förskoleålder, 12 i grundskoleålder, 3 i gymnasieålder är inte inräknade i ovan 

redovisat. 

 

Elevhälsa och ledningsfunktion måste utökas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att antalet lärartjänster i grundskolan utökas från 2 till 4 

att elevhälsan utökas med 0,25 - 0,5 tjänst för både skolkurator och skolsköterska 

att studie- och yrkesvägledningen utökas med 0,25 tjänst 

att ledningsfunktionen utökas med 0,5 tjänst 

att möjligheten att starta språkintroduktion eller alternativ utbildningslösning för  

elever i gymnasieåldern undersöks 

att starta upp en förskoleavdelning för asylsökande barn med 1,5 - 2 tjänster 

att utökningarna finansieras genom till kommunen tilldelade extra medel för  

mottagande av flyktingar och genom återsökta av schablonersättningar 

att medel för ökade kostnader för läromedel, kostanslag och dylikt tillförs  

verksamheterna. 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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15.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m november månad. Det periodiserade utfallet är ca  

3,2 mkr bättre än riktvärdet, noteras att faktura avseende interkommunal ersättning 

för gymnasieelever i Lycksele kommun bokförts först under december månad samt 

att kostnad för elevassistenter ht -15 i gymnasiesärskolan inte har inkommit i dags- 

läget. Den periodiserade kostnaden för IKE till Lycksele kommun för perioden juli- 

november motsvarar ca 1,8 mkr. Utfall personalkostnader ca 90,58% mot riktvärdets 

91,67% motsvarar ca +405 kkr. 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 november 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

15.KS284 047 

Skolverkets beslut avseende Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan 

och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) 

läsåret 2015/16. Åsele kommun beviljas 450 000 kr, halva statsbidraget betalas 

ut under hösten 2015 och halva bidraget i början av 2016. 

 

2. 
15.KS367 610 

Avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende ansvarsfördelning för 

distansundervisning. 

 

3. 
15.KS085 047 

Uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritids- 

hemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa 

(SFS 2001:161) bidragsåret 2015. 

 

4. 

15.KS369 461 

ALcontrol Laboratories rapporter 21637343-001, 21637344-001 samt 21637344-001 

avseende Information om prov och provtagning vid köket, Åsele Centralskola. 

 

5. 
15.KS340 008 

För en effektivare handläggning, skrivelse till socialnämnderna från Förvaltnings-

rätten i Umeå.  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att delgivning nr 5 För en effektivare handläggning tas upp till behandling vid  

OU´s sammanträde den 18 januari -16. 

att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon 

ytterligare åtgärd. 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Socialsekreterarna 

IFO-chef Eva-Lena Johansson 

Flyktingsekreterarna 
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15.KS289 008  

Uthyrning av lägenheter på Bofinken 

 

Ärendebeskrivning 

Funderingar från Gunnel Jonsson (S) angående kommunens annons i Åsele-Nytt  

2/12 -15 om möjligheten för 55+ att hyra lägenheter på Bofinken, Åseborg.   

-Finns det något politiskt beslut att hyra ut lägenheter på Bofinken? –I Åsele-Nytt 

veckan efter (9/12 -15) finns en annons undertecknad av ”Alliansen” där intresserade 

erbjuds att kontakta Ulla Hellman för förevisning av lägenheterna. Har ni diskuterat  

detta, hur har ni tänkt, uthyrning av lägenheter sköts av en politisk allians? 

 

Ordföranden hänvisar till beslut taget av allmänna utskottet och att pensionärs-

föreningen SPF har begärt att lägenheterna ska förevisas i det fall det finns intresse  

att hyra.  

 

Yrkanden 

Jerry Sellin (Op) yrkar att kommunen går ut med en dementi på införd annons i  

Åsele-Nytt 2/12 -15. 

Gunnel Jonsson (S) yrkar bifall till Jerry Sellins yrkande. 

Margareta Johansson (C) yrkar att kommunen inte går ut med någon dementi på  

införd annons i Åsele-Nytt 2/12 -15. 

 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Jerry Sellins förslag och  

finner att Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutat enligt Jerry Sellins  

förslag. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet förslår kommunstyrelsen 

att kommunen går ut med en dementi på införd annons i Åsele-Nytt 2/12 -15. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

 


