
ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet 2016-03-21   1 (18)  

      

 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 10:15 – 11:40, 12:40 – 15:05  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef § 21-26 

Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala § 26 

Reinhold Näsström skolchef § 27-31, 33-35 

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-03-30 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  21 - 36 

 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 2016-03-21 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-03-30 anslags nedtagande           2016-04-22 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Information om verksamhetsförändringar genomförda till all personal och till de  

fackliga organisationerna. MBL-förhandlingar genomförda. Enhetschefer och  

skyddsombud informeras denna vecka. 

 

Schema för handikappomsorgen inte klart i nuläget, till 15/4 skall schemaläggningen 

vara klar. 

 

Nytt LSS-ärende är på väg in. 

 

Frösunda; utökade platser, ombyggnationer av lägenheter klara inom kort. Oro från  

Villans föräldrar, bl a över att ungdomarna passerar genom förskolans utegård.  

Informationsmöte ikväll där representanter från sociala, skola, polis och Frösunda 

deltar. Söker nya chefer då nuvarande har sagt upp sig. 

 

Tjänster som är ute på sök; enhetschef, biståndsbedömare, socialsekreterare och  

sjuksköterskor. 

 

Ansökan om statsbidrag för utbildning inom psykisk ohälsa är på gång. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS097 751 

Bidrag till sommaraktiviteter 

 

Ärendebeskrivning 
Landets kommuner kan rekvirera bidrag för att ordna gratis aktiviteter för barn 

under sommarlovet 2016. Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser: 

 

Sommaraktiviteterna ska  

# vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år 

# ge barn och unga stimulans och personlig utveckling 

# stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa  

nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund 

# genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, 

därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. 

 

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna 

själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2016. 

 

Kommunen skall utse en behörig person att rekvirera bidraget. 

 

Bidraget för 2016 är 72 948 kr och skall vara rekvirerat senast 1 juli 2016.  

Senast den 1 november 2016 ska kommunen lämna en ekonomisk redovisning av 

bidraget till MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bidrag till sommarlovsaktiviteter (MUCF) 

Regeringens fördelning av sommarlovsstöd till kommunerna 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att rekvirera bidrag till sommaraktiviteter 2016 

att utse IFO-chef Eva-Lena Johansson att rekvirera bidraget 

att återkoppling sker till OU efter genomförda aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Eva-Lena Johansson 

Maj Ågren-Jonsson 

Kjell-Erik Lindberg 
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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 2015-11-01—2016-02-29. 

 

15.KS139 700 

Delegationsbeslut socialsekreterare, enhetschef handikappomsorgen  

Delegationsbeslut avseende annat bistånd i form av feriehemsvistelse, hemma-  

hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2015-11-01--2016-02-29.  

 

15.KS139 700 

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

funktionshindrade (LSS) för perioden 2015-11-01--2016-02-29.  

 

15.KS139 700 

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

framgår av 4 kap 1 § SoL perioden 2015-11-01--2016-02-29.  

 

15.KS139            700 

Delegationsbeslut socialassistent 
Årsstatistik 2015 

Färdtjänst, riksfärdtjänst, barn- och unga, missbruk, övriga vuxna, familjerätt. 
 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna ovanstående redovisning 

att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS108 700 

Beslutsattestanter – sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Förändringar i ledningsorganisationen har medfört en revidering av gällande  

beslutsattestanter. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bifalla förslag till beslutsattestanter för socialas verksamhetsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Maj Ågren-Jonsson 

Kjell-Erik Lindberg 

Övriga berörda 
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16.KS105 751 

Ansökan om bidrag – Bris region Nord 

 

Ärendebeskrivning 

Bris region Nord ansöker om bidrag med 10 kronor per barn från Åsele kommun 

för 2017, totalt 5 210 kr för kommunens 521 barn. 

 

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten  

kretsar kring stöd och hjälp till barn och ungdomar i utsatta situationer. Möjligheten 

att hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stöd de får av företag, privat- 

personer och fonder. Bris får även medel från kommuner och landsting vilket är  

mycket viktigt för arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bifalla ansökan om 5 210 kr för år 2017 från BRIS region Nord 

att kostnaden belastar objekt 5681 Övriga öppna insatser för barn och ungdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

BRIS region Nord 

Maj Ågren-Jonsson 

Kjell-Erik Lindberg 
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Bokslut 2015; ett för sent uttag av semesterlöneskuldsrapporten har medfört 

att den visar skulden på 13 månader och inte som brukligt är, på 12 månader.  

Den skall nu köras in i systemet på nytt och för socialas del innebär det att under- 

skottet för 2015 stannar på ca -10,3 mkr istället för tidigare prognos på närmare 

-11,1 mkr. Räknar man dessutom av kostnaden under PR 59 Arbetsmarknad/Projekt 

(1 273 kkr) då den täcks av ett statsbidrag som ligger under kommunstyrelsen så  

slutar underskottet på ca -9 mkr vilket är i paritet med tidigare prognoser. 

 

Verksamhetsberättelse 2015; siffrorna måste redigeras utifrån den förändrade  

semesterlöneskulden. Övrig verksamhetsinformation, som utökats jämfört med  

tidigare år kräver inga förändringar. OU uppskattar den utökade informationen. 

 

Ekonomisk uppföljning t o m februari 2016; osäker i nuläget, kommande kvartals- 

rapport ger en bättre indikation. Vidtagna åtgärder inom PR 52 Vård SoL & HSL 

ger inte full effekt förrän senare under året. Kostnaderna för PR 57 Ekonomiskt  

bistånd oroar fortfarande. 

 

Uppföljning av mål i äldreomsorgsplanen; Kommunala Pensionärsrådet har  

begärt att få ta del. Hur realistiska är målen, bör ses över. Målen bör tidssättas. 

 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2015 

Verksamhetsberättelse 2015 

Ekonomisk rapport t o m februari 2016 

Uppföljning av mål i äldreomsorgsplanen 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2016-03-21                            27                 8                                                                                              

 

 

16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Flykting; tar mycket tid för alla, dock inte i samma omfattning som före jul.  

Örnsköldsvik har placerat 9 grundskolebarn hos oss, ryms i våra förberedelse- 

klasser f n. Skolgången för deras gymnasieelever klarar vi inte. 

Flyktingförskolan har startat upp, ett 25-tal barn, förmiddags- respektive efter- 

middagsgrupp. 

 

Verkar bli en uppstart av ett HVB-hem i Fredrika, kommunchefen har kontaktats 

i ärendet. Ingen kontakt har tagits med skolchefen angående skolfrågor, typ av  

HVB-hem, ålder mm oklart. 

 

Informationsmöte ikväll med oroliga föräldrar som har barn på förskolan Villan.  

Oro bl a över att ungdomarna passerar genom förskolans utegård.  

Representanter från sociala, skola, polis och Frösunda deltar. 

 

Rektor Elizabeth Ayvazian återgår i tjänst med 25% fr o m idag. 

 

Vikariat som rektor heltid kommer att annonseras ut med tjänstgöring fr o m  

läsåret 2016/17. 

 

Ett antal tjänster har annonserats ut; 

Lärare SO/Eng åk 7-9 

Lärare Ma/No åk 7-9 

Lärare Idrott/Hälsa åk 3-9 

Lärare Musik åk 7-9 

Speciallärare åk 4-9 inriktning språk 

Lärare åk 1-3  

Lärare förberedelseklass åk 1-6 

Lärare Svenska för invandrare (semesteranställning, 2 tjänster)  

Se mer på kommunens hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS079 600 

Förstelärare 2016-2019 
 

Ärendebeskrivning 

Åsele kommun har inför läsåret 2016/17 tilldelats medel motsvarande fyra (4) 

heltidstjänster som förstelärare. I budgetpropositionen 2016 har regeringen  

aviserat medel för dessa tjänster årligen t o m 2019. Från läsåret 2016/17  

föreslås att de fyra förstelärartjänsterna fördelas enligt följande: 

 

# Tjänst 1 Förskoleklass och årskurs 1-3 

# Tjänst 2 Årskurs 4-6 

# Tjänst 3 Årskurs 7-9 

# Tjänst 4 Årskurs 1-9 (Nyanländas lärande) 

 

Förutom att fylla kriterierna för en yrkesskicklig lärare och i huvudsak arbeta med 

undervisning kan försteläraren tilldelas särskilda uppgifter. Innehavarna får som 

som särskilt uppdrag att initiera och leda arbete inom för skolan gemensamma  

prioriterade utvecklingsområden i syfte att förbättra undervisningen och målupp- 

fyllelse. Tid motsvarande 6% av arbetstiden avsätts för uppdraget. Förstelärarna 

förordnas tidsbegränsat för perioden 2016-07-01—2019-06-30. Rektor ansvarar 

för processen att ta fram prioriterade områden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Allmän information om förstelärare 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

besluta 

att en förstelärare anställs på respektive enhet för perioden 2016-07-01—2019-06-30 

att ca 6% av arbetstiden avsätts för att leda arbetet med gemensamma prioriterade 

utvecklingsområden 

att samtliga som uppfyller kraven för förstelärare ges möjlighet att söka tjänsterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS080 612 

Ansökan om godkännande som huvudman för en  

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Praktiska Gymnasiet, Örnsköldsvik fr o m  

läsåret 2017/2018 – Remiss från Skolinspektionen 

 

Ärendebeskrivning 

Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande  

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola  

vid Praktiska Gymnasiet, Örnsköldsvik i Örnsköldsviks kommun fr.o.m  

läsåret 2017/2018. 

Kommunen ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap 5§ 

skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners 

yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om 

en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa 

följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 

verksamhet). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss 

Ansökan 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

besluta 

att avstå från yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS081 612 

Ansökan om godkännande som huvudman för en  

nyetablering av en fristående gymnasieskola vid  

Norrlands Kristna Gymnasium (Arbetsnamn) i  

Örnsköldsviks kommun fr o m läsåret 2017/2018 

- Remiss från Skolinspektionen 

 

Ärendebeskrivning 

Broskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud- 

man för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Norrlands Kristna 

Gymnasium (Arbetsnamn) i Örnsköldsviks kommun fr.o.m läsåret 2017/2018. 

Kommunen ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap 5§ 

skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners 

yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om 

en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa 

följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 

verksamhet). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss 

Ansökan 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

besluta 

att avstå från yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsberättelse 2015; siffrorna måste redigeras utifrån den felaktiga  

semesterlöneskulden. Tidigare underskott på 7 kkr har i och med justeringen 

av semesterlöneskulden blivit ett överskott på 210 kkr.  

 

Ekonomisk uppföljning t o m februari 2016; utfall totalt 11,07% mot riktvärdets 

16,67%. Personalkostnader ca 14,7%. Internersättning till tekniska för lokalvård 

februari ej bokfört vid rapporttillfället. Så gott som obefintligt bokförda IKE- 

kostnader vårterminen avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling; informerades om arbetet med 

Främjande arbete – årlig plan samt Förebyggande arbetet – årlig plan. 

En del turbulens i förberedelseklassen har förekommit, berörda lärare har 

dokumenterat och arbetat utifrån gällande handlingsplan.  

 

Sjukstatistik 2015; den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,4% jämfört med 2014, 

dock konstateras att den trots det är 1,3% lägre än 2013. Långtidssjukfrånvaron  

fortsätter att minska, är nu 43,4% jämfört med 46,0% för 2014. Såväl sjukfrånvaro- 

tiden för kvinnor som för män har ökat något jämfört med 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2015 

Ekonomisk rapport t o m februari 2016 

Sjukstatistik 2015 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2016-03-21                            32               13                                                                                                                                            

 

 

16.KS025 199 

Kurser/konferenser 

 

Stiftelsen Hippocampus – Verksamhet med hästen som resurs inom hälsa, 

vård, skola och omsorg – om nytänkande och samverkan, 17 maj i Umeå. 

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och verksamma inom rehabilitering,  

habilitering, psykiatri, omsorg, fritid och specialpedagogisk verksamhet 

inom landsting och kommun m fl. 

Anmälan senast 2016-04-08. 

 

KTH och Teknikmarknad – Ny teknik i äldreomsorgen, 25 maj i Stockholm. 

Målgrupp: Verksamma inom områden som berör äldreomsorg, seniorverksamhet 

och teknik. 

Anmälan senast 2016-05-11. 

 

Eldrimner m fl – Mathantverk möter offentlig gastronomi, 7 april i Hörnsjö. 

Målgrupp: Kommun- och landstingspolitiker, skolchefer, kostchefer, hem- 

kunskapslärare m fl. 

Anmälan senast 2016-03-21. 

 

Region Västerbotten – Utbildningsdelegationens utbildningsdag, 20 april i 

Lycksele. 

Målgrupp: Utbildningsdelegationen samt skolpolitiker från Västerbottens län. 

Anmälan senast 
 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

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

delegationens utbildningsdag i Lycksele den 20 april 

att lägga övriga kursinbjudningar till handlingarna. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

16.KS082 022 

Kim Haldebo-Enlgund har sagt upp sig från sin tjänst som lärare i Åsele kommun. 

 

2. 
16.KS083 606 

Tf rektors vidtagen åtgärd avseende hög elevfrånvaro. 

 

3. 
15.KS291 709 

Folkhälsomyndighetens beslut avseende Ansökan om ekonomiskt stöd avseende 

projektet Lokalt förebyggande arbete. Åsele kommun har ansökt om 432 750 kr 

för projektperioden 2016. Folkhälsomyndigheten beslutar att avslå ansökan om 

ekonomiskt stöd, beslutet får inte överklagas. 

 

4. 

15.KS289 008 

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 11 avseende Uthyrning av lägenheter 

på Bofinken, att man ej ska gå ut med en dementi på annons i Åsele-Nytt. 

 

5. 
16.KS096 760 

Tillsynsrapport avseende genomförd tillsyn i enlighet med alkohollagen (2010: 

1622) under Åsele sommarmarknad 2015-07-18. 

 

6. 
16.KS095 730 

Åsele kommuns rekvisition av stimulansmedel för kunskapssatsning för bas- 

personal i äldre- och funktionshindersomsorgen kommuner 2016. 

 

7. 
16.KS104 623 

Godkännande av underleverantörer för skolskjutstrafik. 

 

8. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 23 avseende Anskaffningsbeslut – Nytt 

processtöd för socialtjänsten, att godkänna fortsatt upphandling och anskaffning 

av ett nytt processtöd. 

 

9. 
16.KS107 730 

Arbetsmiljöverkets beslut 2016-03-10 avseende Avskrivning av ärende. 
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10. 
14.KS270 133 

Avtalstillägg med Frösunda Omsorg i Stockholm AB, ändringarna gäller 18 månader 

fr o m 2015-12-01. 

 

11. 
Sammanställning över Medfinansiering av PAUS-samarbetet 2016. 

 

12. 
16.KS091 008 

Skrivelse rörande boende/korttidssituationen i Åsele samt socialchefens svar i  

ärendet. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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16.KS115 600 

Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för  

nyanlända elever 

 

Ärendebeskrivning 

Skolverket erbjuder, med anledning av att Åsele har tagit emot en stor andel  

nyanlända elever, stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör ny-    

anlända elevers mottagande och utbildning. Målet med insatserna är att  

kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara av hög likvärdig- 

het och kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp höjs. 

Om ett samarbete ingås kommer det fortsatta arbetet under vårterminen att 

inledas med en nulägesanalys där kommunens utvecklingsområden när det  

gäller mottagande och utbildning av nyanlända elever identifieras. Utifrån  

denna formuleras sedan en åtgärdsplan där överenskomna insatser beskrivs. 

Samarbetets upplägg är på tre (3) terminer med utgångspunkt från den upp- 

rättade åtgärdsplanen.  

Åsele kommun är en av 20 utvalda kommuner, tillsammans med Dorotea  

de enda från Västerbotten. För de kommuner som tackar ja till deltagande 

inbjuds till en uppstartskonferens i Stockholm 25-26 augusti 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Skolverkets skrivelse 

Regeringsbeslut U2015/3356/S 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att delta i samarbetet med Skolverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Anna Österlund, Skolverket 

Reinhold Näsström 

Kommunstyrelsens ordförande 
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16.KS116 625 

Ledamots fråga rörande skolpsykolog 

 

Ärendebeskrivning 

Jerry Sellin (Op) anser utifrån de statliga medel kommunen erhållit och rådande 

flyktingsituation att det bör anställas en skolpsykolog på heltid alternativt delas 

med annan kommun. 

Diskussioner har tidigare förts inom R8 om en gemensam upphandling, kom inte  

längre än till diskussioner. Vilhelmina söker en skolpsykolog och vi har efterhört 

möjligheten till en samverkan, i nuläget ser det positivt ut. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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15.KS354 008 

Sammanträdesplan 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden föreslår att sammanträdestiden för resterande möten för 2016 ändras 

från kl 08:00 till 09:00. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att ändra starttiden till kl 09:00 för OU´s resterande sammanträden 2016.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


