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Plats och tid Kommunkontoret, kl 10:15 – 11:50, 13:00 – 15:50  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 9-12 

Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 12 

Reinhold Näsström skolchef, § 14-20 

Anita Eriksson tf rektor, § 14-15, 18-20 

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-02-23 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  9 - 20 

 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 2016-02-15 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-02-23 anslags nedtagande         2016-03-17   

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Vikariatet som enhetschef har tillsatts, gäller året ut. Vikariatet som bistånds- 

bedömare går ut 31/3 -16, tjänsten kommer att utannonseras. 

 

Ett antal socialsekreterartjänster är ute för ansökan, ett flertal har inkommit. 

 

Drop-in-information på Åseborg avseende budget mm har genomförts liksom 

information till Kommunal. 

 

En utökning av demensboenden behövs. 

 

Klassificeringen av fastigheter inom åldringsvården behöver ses över. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS052 701 

Kommunens beslut för SSBTEK 

 

Ärendebeskrivning 

Kommuner som använder tjänsten SSBTEK (Sammansatt Bastjänst Ékonomiskt  

bistånd) ersätter årligen SKL för utveckling, drift och förvaltning av tjänsten. 

SKL fakturerar kommunerna en gång per år, en del av ersättningen kommer  

årligen att avsättas för utveckling av tjänsten. För 2015 respektive 2016 är taxan 

en (1) krona per kommuninvånare. För att SKL ska kunna ta rollen som ansvarig 

för fortsatt utveckling och förvaltning av tjänsten behövs en bekräftelse från  

respektive kommun kring uppdrag och finansiering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

SKL´s skrivelse Kommunens beslut för SSBTEK 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för  

ekonomiskt bistånd 

att anta erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den invånarbaserade 

finansieringsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Eva-Lena Johansson 

Maj Ågren-Jonsson 

Kjell-Erik Lindberg 
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16.KS063 700 

Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens  

läns landsting 2017-2020 – remiss 

 

Ärendebeskrivning 

Inför beredning och beslut i landstingsfullmäktige i september 2016 önskar  

nämnden för funktionshinder och habilitering ta del av respektive kommuners 

synpunkter och yttranden över förslag till funktionshinderspolitisk strategi. 

Eventuella yttranden skall vara Staben för planering och styrning vid Väster- 

bottens läns landsting tillhanda senast 17 mars 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remiss 

Förslag till Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att avstå från yttrande 

att delge kommunstyrelsen beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Västerbottens läns landsting 
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Bokslutet för 2015, inklusive förändrad semesterlöneskuld visar på ett underskott 

på ca 9,8 mkr. Stora avvikelser mot budget finns inom program 52 Vård SoL & HSL 

ca -5,4 mkr samt program 56 Institutionsvård ca -3,6 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, bokslut 2015 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS025 199 

Kurser/konferenser 

 

FoU Välfärd/Region Västerbotten – Drunknar du i data eller simmar du i 

information?, Umeå 2016-03-15. 

Målgrupp: Politiker, chefer, tjänstemän m fl inom äldreomsorgen. 

Anmälan senast 2016-02-29. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga kursinbjudan till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Sammanträdet ajourneras för lunch kl 11:50 – 13:00.
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16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsorganisation 2016/17 är på gång. Stort behov av utökning inom grundskola 

och SFI. Annonsering planeras. 

 

Textillärartjänsten; 4 sökande varav 3 behöriga. 

 

Flyktingsituationen; känns rätt kontrollerat nu, tre (3) förberedelseklasser igång, 

ca 40 elever + SFI. Förväntas en tillströmning under våren. Örnsköldsvik, svårt att 

hantera deras 50 elever. 

Förskolan har startat upp en f m respektive e m-grupp under förra veckan. 

 

Skrivelse avseende lokal för folk- och skolbibliotek i Fredrika skickad till kommun- 

styrelsen för beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Skolchefens skrivelse avseende lokal folk- och skolbibliotek, Fredrika 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS034 608 

Läsårstider 2016/17 

 

Ärendebeskrivning 

Grundskolan ska bedriva utbildning under ett läsår som ska bestå av två terminer, 

höst- respektive vårtermin. Ramen är att bedriva undervisning i totalt 178 dagar. 

 

Förslag: 

Höstterminen 2016-08-24—2016-12-22 

Vårterminen 2017-01-11—2017-06-14 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Förslag till beslut 

att fastställa läsårstider 2016/17 enligt ovanstående förslag. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att fastställa läsårstiderna för 2016/17 enligt följande: 

 

Höstterminen 2016-08-24—2016-12-22 

Vårterminen 2017-01-11—2017-06-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Reinhold Näsström 

Anita Eriksson 

Yvonné Nordlander 
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16.KS055 282 

Uthyrning av lokaler som skolan disponerar 
 

Ärendebeskrivning 

Beslut om generella regler för tillfällig uthyrning av skollokaler tas i kommun- 

fullmäktige i samband med budget. 

 

Specialanpassade lokaler för undervisning t ex slöjdsalar, musiksal, hemkunskap 

och datasal bör undantas från uthyrning om uthyrningen gäller tillgång till  

instrument, maskiner och utrustning. Undervisande lärare är institutionsansvariga, 

d v s ansvariga för skötsel och kontroll av instrument, maskiner och utrustning så 

att dessa skall fungera, vara säkra och användas på rätt sätt i verksamheten. Det 

är tveksamt att ålägga lärarna att även serva allmänheten med detta. Arbetsmiljö- 

ansvaret blir oklart när det gäller uthyrning till allmänheten, t ex om det sker en 

olycka vid användande av maskiner i träslöjden. I Fredrika finns ingen institutions- 

ansvarig som sköter underhållet av utrustning och maskiner eftersom ingen under- 

visning förekommer.  

 

Uthyrning av skolrestaurangens kök bör undantas från uthyrning till allmänheten. 

Med de krav som livsmedelslagen ställer inom flera områden innebär det svårigheter 

att hyra ut köket i skolrestaurangen till allmänheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Reviderad sammanställning för uthyrning av skolans lokaler 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att specialsalarna och skolrestaurangen vid Åsele Centralskola undantas från  

uthyrning till allmänheten 

att reviderad sammanställning antas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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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. 

 

16.KS031 714 

Delegeringsbeslut förskolechef 
Delegeringsbeslut avseende utökad tid i förskolan. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning 

att delge kommunstyrelsen beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Aktuell kö förskolan, Systematiskt kvalitetsarbete; skolans resultat, plan mot  

diskriminering och kränkande behandling, elevhälsan. Kvalitetsredovisning  

barn- & utbildning lå 2014/15.  

Bokslutet för 2015 visar, inklusive en ökning av semesterlöneskulden med ca  

158 tkr, ett underskott på ca 8 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Aktuell kö förskolan 

Systematiskt kvalitetsarbete, skolans resultat 

Systematiskt kvalitetsarbete, plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsan 

Kvalitetsredovisning barn- & utbildning lå 2014/15 

Ekonomisk rapport, bokslut 2015 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att plan mot diskriminering och kränkande behandling skall vara en stående punkt 

på dagordningen vid OU´s sammanträden 

att delge kommunstyrelsen systematiskt kvalitetsarbete avseende skolans resultat,  

plan mot diskriminering och kränkande behandling samt elevhälsan 

att överlämna kvalitetsredovisning barn- & utbildning lå 2014/15 till kommun- 

fullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

15.KS030 047 

Åsele kommuns ansökan av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom  

förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som  

tillämpar maxtaxa, bidragsåret 2016. 

 

2. 
Stipendiestiftelsen Företagsam skola utlyser tre stipendier á 50 000 kr för skolor 

och förskolor i Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län. Stipendierna 

kan sökas av lärare, elever eller skolledare senast 11 april 2016. 

 

3. 
Skolchefens skrivelse till allmänna utskottet avseende Folk- och skolbibliotek - 

lokal. 

 

4. 

16.KS040 731 

Uppmaning från Autism- och Aspergerföreningen Västerbotten att ansöka om medel 

från Socialstyrelsen för att stärka kompetensen i kommunens LSS-verksamheter. 

 

5. 
16.KS032 008 

Skolchefens svarsskrivelse avseende uthyrning av lokaler i Fredrika. 

 

6. 
16.KS048 047 

Ansökan om statsbidrag för karriärtjänster 2016/2017. 

 

7. 
16.KS050 606 

Tf rektors beslut avseende elevs ansökan om längre ledighet.  

 

8. 
16.KS062 700 

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande (APL) för studerande i utbildningar inom  

Vård- och omsorgscollege Västerbotten (VO-College Västerbotten. 

 

9. 
16.KS058 701 

Lokalt samverkansavtal mellan Åsele kommun och Västerbottens läns landsting 

avseende Hjälpmedel och tjänster i förskrivningsprocessen. 
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Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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16.KS068 047 

Anhållan om medel till fortbildning inom LSS, barn- & 

utbildnings verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

I ett regeringsbeslut  2015-12-17 så har Socialstyrelsen fördelat pengar till kommuner 

för att utforma en kunskapssatsning för baspersonal inom äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet. Bidraget syftar till att sprida relevanta kunskapsstöd till  

kommunerna för att stödja en effektiv verksamhetsutveckling. Vidare framgår att  

kunskapssatsningen ska riktas även mot utbildningar inom LSS-området. I beslutet 

står det skrivet att satsningen ska ha ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv samt 

att FN-konventionerna om rättigheter för barn respektive personer med funktions- 

nedsättning ska vara vägledande. 

I skolan finns elever inom LSS-området och det är av stor vikt att skolans personal 

har en bred kunskap omkring den funktionsnedsättningen. 

Åsele kommun har tilldelats 59 648 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att tilldela barn- & utbildning 10 000 kr för fortbildning av befintlig personal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Anita Eriksson 

Kjell-Erik Lindberg 

 

 


