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Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:35 – 11:40  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 1-4 

 Reinhold Näsström skolchef, § 5-6, 8 

  

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-01-25 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  1 - 8 

 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 2016-01-18 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-01-25 anslags nedtagande        2016-02-17    

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Ett antal tjänster är ute på annons; enhetschef, socialsekreterare och bistånds- 

bedömare. 

 

Överläggningar har hållits med Kommunal angående möjligheter för de som jobbar 

inom hälso- och sjukvård att tvätta sina arbetskläder på arbetsplatsen.  

Tvättmaskiner ska införskaffas och installeras på de enheter där det saknas. 

 

Det blir allt färre platser på äldreboenden medan de äldre bara blir fler. SVT har  

tagit fram nya siffror som visar en ögonblicksbild av hur vanligt det är att man bor 

på äldreboenden i Sveriges olika kommuner. Undersökningen visar hur stor andel 

av befolkningen över 80 år som bor på äldreboende. De kommuner som ligger högst 

ligger kring 20%, Åsele återfinns på 6:e plats med 19%.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS340 008 

För en effektivare handläggning – Förvaltningsrättens  

i Umeå skrivelse till socialnämnderna i förvaltnings- 

rättens domkrets 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Umeå handlägger varje år ett stort antal mål från länets 

socialnämnder enligt de lagar som förkortas SoL, LVU och LVM. 

Det är av stor vikt för domstolen att snabbt få ett gott beslutsunderlag. Det är 

vanligt att förvaltningsrätten måste komplettera underlaget. I syfte att bidra till 

en effektivare handläggning, vill domstolen med denna skrivelse uppmärksamma 

socialnämnderna vilka underlag som bör eller ska finnas. Härigenom hoppas de 

undvika ett onödigt merarbete för såväl förvaltningsrätt som socialnämnd.  

 

Beslutsunderlag 

OU 2015-12-14, § 126 

Förvaltningsrättens skrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att socialtjänsten ska arbeta utifrån förvaltningsrättens riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

socialsekreterare m fl berörda inom sociala 
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16.KS004 700 

Anskaffningsbeslut – Nytt processtöd för socialtjänsten 

 

Ärendebeskrivning 

Flera kommuner i Västerbotten står inför utmaningen att upphandla ett nytt  

processtöd för socialtjänsten. Skellefteå, Umeå och Vilhelmina är uppdrags- 

givande kommuner, Region Västerbotten leder den regionalt samordnade upp- 

handlingen i länet. Angelägna mål i upphandlingen är: 

 

# ge det modernaste processtödet till verksamheten 

# ge ökad transparens, tillgänglighet/förbättrad service till kommunens invånare  

via kommunens portal exempelvis ”Mina sidor” 

# åtkomst till processtödet mobilt och oberoende av verktyg 

# upphandlat processtöd ska ge förutsättningar och möjliggöra gemensam drift 

och förvaltning 

# en gemensam ingång för vissa supportfrågor 

 

Med det nya stödsystemet tillika processtöd vill man uppnå en högre grad av  

tillgänglighet och förbättrad service gentemot kommunmedborgare samt ge ett  

förbättrat processtöd till medarbetare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna fortsatt upphandling och anskaffning av ett nytt processtöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Det preliminära bokslutet för 2015 pekar mot ett underskott på drygt 9 mkr.  

Största avvikelserna återfinns under program 52 Vård SoL & HSL samt program 56 

Institutionsvård.  

Förändringen av semesterlöneskulden är inte reglerad. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, preliminärt bokslut 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras 10:15 – 10:30. 
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16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Flyktingsituationen; tar en stor del av arbetstiden. Uppstart av ytterligare en  

förberedelseklass, 3 totalt nu. En SFI-grupp (gymnasieålder) startar idag. 

Problemet att få tag i lärare kvarstår, i nuläget stöder vi oss på pensionerade 

lärare, vilket på lång sikt inte är någon hållbar lösning.  

Flyktingverksamheten kostar ca 8-10 mkr på årsbasis. Kommunen har fått ca  

14 mkr i extramedel varav ca 2,2 mkr är riktade medel till barn- och utbildning,  

en grov fördelning av medlen har skett mellan berörda enheter. 

Länk till Skolverket avseende aktuell statistik har skickats som delgivning till  

kommunstyrelsen. 

 

Örnsköldsvik; tillfällig placering av ca 50 elever till Åsele Gård är på gång.  

Ö-vik har informerats om att vi inte kan erbjuda dem skolgång. Åldersstruktur  

oklar. 

 

Vilhelmina/Lycksele; väntetid för elever på språkintroduktion. Inga signaler idag 

om att de inte fortsätter att ta emot elever. 

 

Luleå; de elever i förberedelseklass som kom under senare delen av ht -15 åter- 

vänder idag till Luleå vilket innebär att nya elever från asylförläggningen kan  

beredas plats. 

 

40 elever f n i förberedelseklasserna som ska placeras i ordinarie klasser, hårt tryck 

på lärarna, grundorganisationen måste förstärkas. 

 

Fredrika; ett antal skolbänkar har hämtats från Fredrika till Åsele Centralskola.  

Viss utrustning på NO-sidan har tidigare flyttats till högstadiet, Åsele Centralskola. 

I Fredrika finns 2 slöjdsalar som inte används med modernare utrustning än vid 

skolan i Åsele. Finns ett behov av nya slöjdbänkar till Åsele. 

 

Det praktiska runt hyra lokaler i Fredrika är ett problem. Överenskommelse har 

träffats med Ann-Christin Kroik (sektionschef fastigheter) att tekniskas vaktmästare 

i Fredrika ansvarar för det praktiska. 

 

Annonsering efter textillärare pågår. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

 Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2016-01-18                             6                 7                                                               

 

 

16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Det preliminära bokslutet visar ett överskott på ca 600 kkr, saknas gör dock bl a 

kostnader för timlöner samt barnomsorgsintäkter för december månad.  

Förändringen av semesterlöneskulden är inte heller reglerad. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, preliminärt bokslut 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS025 199 

Kurser/konferenser 

 

Region Västerbotten – Spridningsseminarium, barn och ungas hälsa, Lycksele 

2016-04-28. 

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommuner och landsting 

som har som uppdrag att arbeta med barn och unga. 

 

Region Västerbotten – Skolchefs- och presidiekonferens, Lycksele 2016-02-18-- 

2016-02-19. 

Målgrupp: presidier och skolchefer. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera kursinbjudan vad gäller Spridningsseminarium, barn och ungas hälsa  

och lägga den till handlingarna 

att bereda Margareta Johansson och Jerry Sellin möjlighet att delta i Skolchefs- 

och presidiekonferens i Lycksele 2016-02-18—2016-02-19.  
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

15.KS408 022 

Carina Hellman har i skrivelse 2015-12-16 sagt upp sig från sin tjänst som  

textillärare/speciallärare matematik i Åsele kommun. 

 

2. 
Region Västerbottens meddelande att Malå kommun har sagt upp det kommunala 

samverkansavtalet om gymnasieutbildning fr o m 2016-01-01. 

 

3. 
15.KS411 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll (Dnr 2015-0410) 2015-12-16 avseende Åsele 

Centralskola. Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

4. 

15.KS413 047 

Skolverkets information och beslut rörande 200 miljoner extra till kommuner med 

många nyanlända elever. Åsele kommun erhåller 2 173 407 kr. Medlen, som betalas 

ut av Skolverket utan ansökan skall stödja utbildningsverksamheter med stora behov 

och skall användas under 2016, utbetalning sker senast 31 december 2015. 

 

5. 
15.KS415 047 

Skolverket har fastställt bidragsramarna 2016 för statsbidraget avseende maxtaxa 

och kvalitetssäkrande åtgärder. Åsele kommun erhåller 438 805 kr för maxtaxa och 

73 606 kr för kvalitetssäkrande åtgärder. 

 

6. 
15.KS414 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll (Dnr 2015-0412) 2015-12-17 avseende  

Viskabaren. Vid inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

7. 
Regionrådets inriktningsbeslut 2015-12-11 avseende gemensam larmcentral, att  

det praktiska arbetet för samverkan larmmottagning Umeåregionen påbörjas, med  

ett långsiktigt mål att samtliga kommuner i regionen ansluter till KAC Örnsköldsvik, 

att starta med en pilotkommun för att underlätta kommande anslutningar, att ge 

Örnsköldsviks kommun i uppdrag att ta fram organisationsstruktur och ägardirektiv. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 

 


