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Plats och tid Kommunkontoret, kl 10:45 – 12:00, 13:00 – 14:30  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Jerry Sellin (Op) vice ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

        
Tjänstgörande ersättare  
        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 37-41 

Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 41 

Reinhold Näsström skolchef, § 42-44 

  

  

Utses att justera Jerry Sellin, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-04-28 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  37 - 45 

 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 2016-04-18 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-04-28 anslags nedtagande           2016-05-21 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Schemaläggningen har pågått under flera månader och har ändrats ett antal gånger.  

Tagit tid att reda ut LAS-listan, därefter har uppsägningar tillkommit vilket gjort  

att man fått börja om. Schemat klart till 98%. Pensionsavgångar gör dock att den 

fordrar en ny översyn till hösten med påföljande förhandlingar. Information till 

boende och främst för anhöriga via hemsidan. 

 

Blåmesen; Protester och missnöje från boende mot bristfällig information när det 

gäller nyttjande av gemensamhetsutrymme (läs matsalen), möjligheten att inta 

måltider tillsammans har upphört liksom bingodagarna som flyttats till annan lokal. 

Den nystartade arbetsmarknadsenheten kommer att nyttja lokalen för sin verksamhet 

med det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet för de boende att använda 

lokalen såväl dag- som kvällstid.  

 

Tjänster; vikariat äldre- och handikappomsorgen, arbetsterapeut klara. Ett stort antal  

ute på annons, socialsekreterare, enhetschef m fl. Tjänst som biståndsbedömare på 

väg att lösas, nuvarande anställning kommer inte att förlängas, 6 månaders prov- 

anställning till att börja med. 

 

Höstsol, Fredrika; tre (3) lägenheter håller på att iordningställas. 

 

Bofinken (3:e våningen); ledamot framför att situationen diskuterats vid senaste 

kommunstyrelsesammanträdet, kommunens agerande ifrågasattes. Socialchefen 

informerar att annat boende kommer att erbjudas och förhoppningen är att nuvarande 

situation är avslutad under maj månad. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS141 761 

Länsöverenskommelse rörande Riskbruk-Missbruk- 

Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2016 

 

Ärendebeskrivning 

Landsting och kommuner har sedan 2013-07-01 skyldighet att ingå överens- 

kommelser om samarbete i fråga om personer med olika former av missbruk. 

Förslaget till 2016 års Länsöverenskommelse skickas ut på remiss inom lands- 

tinget och kommunerna i Västerbotten. 

Synpunkter på förslag skall vara Annika Nordström tillhanda senast måndag 

25 april. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remiss 

Förslag till länsöverenskommelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att meddela att Åsele kommun inte har några avvikande synpunkter på förslaget  

att delge kommunstyrelsen beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Annika Nordström, Region Västerbotten 

Kommunstyrelsen 
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16KS140 760 

Demensutredning och uppföljning –ansvarsfördelning  

mellan kommun och landsting 

 

Ärendebeskrivning 

Länssamordningsgruppen har beslutat om ett förtydligande angående ansvars- 

fördelningen mellan kommunerna och landstinget i Västerbottens län vid  

behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom i kommunal hem- 

sjukvård och särskilt boende. 

Synpunkter ska inhämtas från kommunerna och primärvården i Västerbotten och 

ska vara Karin Nordvall tillhanda senast måndag 25 april. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remiss 

Förtydligande angående ansvarsfördelning  

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att meddela att Åsele kommun bedömer utredningen som tillfredsställande och att 

man inte har några avvikande synpunkter på förslaget 

att delge kommunstyrelsen beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Karin Nordvall, Västerbottens läns landsting 

Kommunstyrelsen 
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15.KS309 008 

Önskemål om inrättande av vilrum/anhörigrum på  

äldreboenden 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele Demensförening har tidigare i skrivelse framfört önskemål om att ett vilrum/ 

anhörigrum inrättas på kommunens särskilda boende. Som skäl angavs 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. 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet har behandlat ärendet 2015-11-09. 

Pensionärsrådet har tillskrivit kommunstyrelsen i ärendet, allmänna utskottet har 

överlämnat ärendet till Omsorgs- och Utbildningsutskottet. Tillgänglighetsrådet har 

behandlat frågan och framför samma åsikt som Pensionärsrådet. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet 2015-11-09, § 110 

Tillgänglighetsrådet 2016-01-28, § 7 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att Bofinkens korttidsboende i första hand är till för anhöriga som har närstående 

som är svårt sjuka 

att i övrigt hänvisa behövande till turistbyrån eller stiftelsen Åselehus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras för lunch 12:00 – 13:00. 

 

 

Expedieras 

Tillgänglighetsrådet 

Pensionärsrådet 

Åsele Demensförening 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m mars; Prognosticerat underskott ca 2 mkr varav PR 53 

LSS står för ca 1,6 mkr. Kostnaderna inom LSS går inte att åtgärda, övrigt befarat 

underskott beräknar man att kunna jobba in under året. Redovisas neddragningar och  

effektiviseringar inom socialtjänstens område för 2016.   

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m mars 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

 Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2016-04-18                           42                 7                                                               

 

 

16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande organisation flykting för BoU´s del; 

Grundskola 6,25 tj 

SFI 2,00 tj 

Förskola 3,00 tj 

Övrigt (kurator, skolsköterska, rektor, syv och kök) 1,25 tj 

 

Köper f n tjänst från tidigare skolpsykolog Katrin Wicén i avvaktan på en mer 

permanent lösning. 

 

Delger OU svar på direktiv från AU (160322) rörande budget 2017. 

 

Bygger arbetsorganisation för 2016/17, 9 tjänster på annons. 

 

Ny fördelningsmodell vad gäller mottagande av ensamkommande, kommunen  

ska ta emot 1‰ (1 promille) av antalet anländande. 

 

Uppstart av HVB-hem i Fredrika i juli månad, 12 platser. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m mars; utfall personalkostnader 24,1% mot riktvärdets 

25%. Utfall totalt 18,39%, dock saknas skolskjutsar för mars månad (obj 4030, 4036) 

liksom stora delar av periodiserade kostnader för interkommunala ersättningar 

gymnasieskolan.  

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, inget att rapportera. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m mars 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

16.KS120 047 

Skolverkets beslut avseende Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriär- 

steg för lärare 2016/17. Åsele kommun beviljas statsbidrag med 340 000 kr (mot- 

svarande 4 förstelärare).  

 

2. 
16.KS121 461 

ALcontrol Laboratories rapport avseende Information om prov och provtagning: 

* Rapport 21656997-001 rörande förskolan Villan, analysen visar tillfredsställande 

värden.  

* Rapport 21657411-001 rörande Åsele Centralskola, analysen visar tillfredsställande 

och godtagbara värden.  

* Rapport 21657409-001 rörande Åsele Centralskola, analysen visar tillfredsställande 

värden. 

* Rapport 21657410-001 rörande Åsele Centralskola, analysen visar tillfredsställande 

värden. 

 

3. 
16.KS122 047 

Skolverkets begäran om yttrande avseende utsedd förstelärare utan lärarlegitimation 

samt skolchefens yttrande i ärendet. Skolverket avser att fatta beslut om återbetalning 

av erhållet belopp. 

 

4. 

16.KS134 022 

Olof Gardeström har sagt upp sig från sin tjänst som musiklärare på kommunala  

musikskolan fr o m 2016-04-05. 

 

5. 
Tillgänglighetsrådet 2016-01-28, § 9 avseende Utvärdering av flytten från Bofinken 

till Svalan, att OU gör en utvärdering av hur resultatet blev. Är de boende nöjda nu 

eller finns det fortfarande missnöje. En utvärdering är bra att använda om liknande 

situationer uppstår i framtiden. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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15.KS354 008 

Sammanträdesplan 2016 

 

Ärendebeskrivning 

Ändrade förutsättningar gör att datumet för sammanträdet i juni behöver ändras. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att planerat sammanträde 2016-06-20 utgår 

att nytt sammanträdesdatum blir onsdag 2016-06-22. 

 

 

 

 


