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Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:00 – 09:20, 10:20 – 12:00, 13:00 – 14:10  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Gunnel Jonsson (S) 

   

        

Tjänstgörande ersättare Andreas From (Op) 

        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef, § 56-61, 70 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 61 

 Anita Eriksson t f rektor, § 62-69 

 Ulla Isaksson terapibiträde, § 70 

  

  

Utses att justera Andreas From, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-07-21 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  56 - 71 

 Stefan Persson 

 

 
Ordförande   
 Margareta Johansson 

 

 
Justerare  

 Andreas From                                                       Gunnel Jonsson 

  

 ANSLAG/BEVIS  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Omsorgs- och Utbildningsutskottet 

 

Sammanträdesdatum 2016-06-22 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-07-21 anslags nedtagande           2016-08-13 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanslagning Svalan – Fyrklövern verkställd, schemaförändringar genomförda. 

Boendesituationen Fyrklövern fortsatt tung. 

 

Stugan, två (2) salar till öppnade, behov av särbo och korttidsplatser. Viss personal-

förstärkning nödvändig. 

 

Duvan Fredrika, tre (3) lägenheter klara. 

 

Sommarledigheten för ledningsgruppen är fördelad och klar. 

 

Förstärkning IFO nödvändig. 

 

Bofinken (3:e våningen) är avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS194 730 

Utvecklingen/avvecklingen av äldrevården i Åsele kommun, 

skrivelse från hemsjukvården/medicinska enheten 

 

Ärendebeskrivning 

Hemsjukvården/Medicinska enheten har i skrivelse framfört synpunkter på äldre-

vården i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 

OU 2016-05-23, § 53 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera socialchefens information 

att uppdra till sociala att fortsätta arbetet med att beakta och se över de synpunkter 

som framkommit i skrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Hemsjukvården 

Medicinska enheten 
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16.KS108 700 

Beslutsattestanter sociala 
 

Ärendebeskrivning 

P g a personella förändringar behöver attestlistan uppdateras.  

 

Beslutsunderlag 

Attestlista (kompletterad 160622) 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bifalla föreslagen förteckning över attestanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 

Berörda handläggare enligt förteckningen 
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16.KS224 730 

Remiss Länsgemensam hjälpmedelsstrategi för Västerbotten 

2017—20021 

  

Ärendebeskrivning 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 3b och 18b) finns ett gemensamt uppdrag 

att tillhandahålla hjälpmedel mellan landsting och kommuner så att människor har  

jämlika möjligheter till medverkan och delaktighet i samhällsgemenskapen. 

 

På uppdrag av AC-konsensus, Region Västerbotten har nu ett förslag till läns- 

gemensam hjälpmedelsstrategi arbetats fram. En styrgrupp utsedd av AC-konsensus 

samt en arbetsgrupp utsedd av Länssamordningsgruppen har med utgångspunkt i 

gällande lagstiftning, mål och riktlinjer kring samverkan i hjälpmedelsförskrivning 

tagit fram ett förslag till länsgemensam hjälpmedelsstrategi för Västerbotten 2017— 

2021. 

 

Inför beredning och beslut i respektive huvudmans fullmäktige med anledning till  

förslaget till gemensam strategi önskar Styr- och arbetsgruppen ta del av synpunkter 

på bilagda förslag till Länsgemensam hjälpmedelsstrategi för Västerbotten 2017-2021. 

Yttranden över förslaget ska vara inlämnade senast 5 augusti 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remiss 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att Åsele kommun inte har något att erinra mot förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS225 730  

Förändring av Fyrklöverns boendeinriktning 
 

Ärendebeskrivning 

Fyrklövern, med 11 lägenheter, har ett särskilt boende med något tyngre omvårdnads- 

behov. Idag finns även fem vårdtagare med diagnostiserad demens. Fyrklövern  

tillsammans med Svalan bildar en enhet efter personalminskningar. Dementa kräver 

högre personalkvot och lugn miljö, då är det inte lämpligt med en personalbemanning 

anpassad för ett s k vanligt särskilt boende samt blandade boendeformer. Befintliga 

demensboenden är idag fyllda. Det finns inte någon kö till demensboende i nuläget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att utöka antalet platser på Fyrklöverns boende i det fall behovet av demens- 

platser ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m maj; Utfall personalkostnader ca 39,24% vilket 

motsvarar -1,98% jämfört med riktvärdet, ca -1 466 tkr. Prognosen för 2016 visar  

ett underskott på ca 3,5 mkr varav LSS utgör ca 2,0 mkr, SoL ca 1,0 mkr och 

Äldreboende ca 0,5 mkr. Genomförda personalförändringar under våren -16 ger  

inte full effekt ännu.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m maj 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

att uppdra till sociala att fortsätta arbetet med att minimera befarat underskott 

att delta i träff med ekonomichef och kommunchef under augusti månad för översyn 

av socialas ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 
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16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Flertalet tjänster, lärare och rektorsvikariat för lå 2016/17 har varit utannonserade, 

samtliga förutom en lärartjänst är tillsatta. Ansökningstiden för den ej tillsatta 

lärartjänsten går ut idag 22/6. 

 

Fyra (4) förstelärare har tillsatts för perioden 2016-07-01—2019-06-30 fördelade på: 

-Förskoleklass och årskurs 1-3 

-Årskurs 4-6 

-Årskurs 7-9 

-Årskurs 1-9 (Nyanländas lärande) 

 

Enheterna jobbat med utvärdering av läsåret 2015/16. 

 

Skolavslutningen genomförd på hembygdsområdet fredag 17/6. Vid det traditionella 

avslutningssamkvämet i skolrestaurangen för personal och åk 9 avtackades personal 

som gått i pension, förtjänstgåvor och stipendier Tobaksfri Duo delades ut. Nyanlända 

åk 7-9 deltog också vid samkvämet. 

 

Planering pågår inför kommande läsår, skolan startar 24/8, lärarna börjar en vecka  

tidigare. 

 

Ansökan om statsbidrag för fritidshems- respektive lågstadiesatsningen är under  

färdigställande. 

 

Åsele kommun deltar i ett projekt med Skolverket som ska ge stöd i arbetet med  

att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. 

Samarbete med Dorotea kommun, som tillsammans med Åsele är de enda utvalda 

kommunerna i Västerbotten, planeras. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS205 609 

Delfinansiering samordnare för Vård- och Omsorgscollege 

2016-01-01—2021-12-31 

 

Ärendebeskrivning 

Vård- och Omsorgscollege Västerbotten, med 50% samordnartjänst, har under 2014 

och 2015 delfinansierats av Västerbottens läns landsting och länets femton kommuner, 

samt Örnsköldsviks och Arvidsjaurs kommuner. Utbildningsanordnarna MedLearn 

och MiROi har också delat finansieringen. 

Det behövs en långsiktigt hållbar finansiering av samordnartjänsten, i första hand 

t o m kommande certifieringsperiod fram till och med 2021-12-31. 

I landet finns f n 20 certifierade regionala VO-college och fler är på väg, alla leds 

av en regional samordnare med sysselsättningsgrad 50%--100%. 

Som delfinansiär är man med och påverkar yrkesutveckling och utbildning, i första 

hand i det lokala college man geografiskt önskar tillhöra men även regionalt och  

nationellt via den regionala samordnaren. 

 

Utbildningsdelegationen rekommenderar kommunerna i Västerbottens län samt  

Västerbottens läns landsting att delfinansiera 50% samordnare för Vård- och  

Omsorgscollege Västerbotten under certifieringsperioden 2016-01-01—2021-12-31. 

Årlig budget samt fördelning mellan kommunerna kommer att skickas ut till 

respektive kommun under oktober månad varje år. 

 

Medfinansiering för 2016 är 0,993 kr/invånare vilket för Åsele kommuns del  

innebär 2 818 kr. 

 

Region Västerbotten emotser kommunens beslut senast 30 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag m fl underlag från Utbildningsdelegationens möte 21/4 -16 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att medfinansiera 50% samordnare under certifieringsperioden 2016-01-01— 

2021-12-31. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna vidtagen åtgärd. 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Region Västerbotten 
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16.KS206 609 

Delfinansiering projekt SUPER 2016-08-01—2017-07-31 

 

Ärendebeskrivning 

RUC-avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottens läns kommuner slöts  

2003 och sas upp 2013. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda den fortsatta  

samverkan mellan akademin och kommunerna kring skolutvecklingsfrågor. 

Under 2013 la gruppen fram ett förslag där en regional pedagogisk utvecklings- 

ledare samordnar kommunernas behov av utvecklingsområden med stöd av  

akademin för att ge goda förutsättningar för en undervisning som vilar på veten- 

skaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 

De övergripande målen för den nya organisationen och samverkan var: 

 

* På vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet utveckla praktiken, verksam- 

heten/professionen, så att det leder till att alla barn/elever får de bästa förut-

sättningarna att lära och utvecklas så långt som möjligt. 

 

* Målet är att de elever som lämnar skolan ska ha med sig förmågor, kunskaper och  

lust att lära vidare som ger förutsättningar för ett rikt vuxenliv samt starka och  

attraktiva på en kommande arbetsmarknad. 

 

I februari 2014 fattade Utbildningsdelegationen beslut om att rekommendera länets 

kommuner att fatta beslut om finansiering för en regional utvecklingsledare för två 

år (2014-08-11—2016-07-31). Projektledare anställdes i augusti 2014 vid Region 

Västerbotten. Det avtal som togs fram för påskrift av kommunerna har inte skrivits 

under, alla kommuner har inte heller formellt bekräftat finansieringen av projektet. 

Det framtagna avtalet sträcker sig i första hand till 2016-07-31. 

En referensgrupp för projektet har tillsatts under 2015, f n bestående av utbildnings- 

strateg vid Region Västerbotten, utvecklingschefer från Skellefteå och Umeå  

kommuner samt skolchefer från en eller två mindre kommuner. 

 

Vid skolchefsträffen den 18/2 -16 diskuterades projektets framtida inriktning, 

styrning och finansiering. Förslag till finansiering är förankrad i skolchefs- 

gruppen. 

Den kommunala finansieringen för projektperioden beräknas till 334 000 kr och 

fördelas utifrån befolkningsmängd den 1 november två år innan verksamhetsåret. 

 

Utbildningsdelegationen rekommenderar länets kommuner samt Örnsköldsviks  

kommun att finansiera projektet SUPER (Skolutveckling i praktiken på evidens av 

relevans) under tiden 2016-08-01—2017-07-31. 

Utbildningsdelegation beslutar vidare bl a att uppdra till utbildningsstrateg att under 

perioden 2016-08-01—2017-07-31 utreda samt föreslå en långsiktig finansiering för 

projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag m fl underlag från Utbildningsdelegationens möte 21/4 -16 
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Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att medfinansiera projekt SUPER för perioden 2016-08-01—2017-07-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS217 600 

Lärarlönelyftet 2016/17 

 

Ärendebeskrivning 

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en  

löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.  

Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten 

i skolan. Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder årligen, räcker till löneökning 

för ca 60 000 lärare. Huvudmannen söker statsbidrag hos Skolverket, Åsele  

kommun erhåller 600 000 kr för läsåret 2016/17. Den genomsnittliga löne- 

ökningen per månad för de lärare hos huvudmannen som deltar i Lärarlönelyftet 

måste ligga i intervallet 2 500 – 3 500 kr. Förutsättningen är att lärarna har före- 

skriven legitimation. Minst 90% av bidraget skall tilldelas lärare och förskollärare 

i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer.  

Maximalt 10% får användas till löneökning för förskollärare i förskolan och fritids- 

pedagoger i fritidshem. Lärarlönelyftet är en permanent satsning utan något slut- 

datum. Det är dock upp till huvudmannen att avgöra om lönepåslaget skall ges  

tillsvidare eller under viss tid. Löneökningen kan utgå tidigast från 2016-07-01. 

Med en löneökning på 2 500 kr/månad räcker medlen till 14 heltidslärare i Åsele  

kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skolverkets information 2016:646 (senast uppdaterat 2016-04-29 respektive 

2016-05-03) 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att löneökningen fastställs till 2 500 kr/månad och heltidstjänst 

att ett heltidstillägg avsätts till förskollärare i förskolan/fritidspedagog i fritids- 

hemmet och 13 lönetillägg avsätts till lärare i förskoleklass och grundskola 

att lönetillägget gäller tidsbegränsat för tiden 2016-07-01—2019-06-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS220 700 

HLT-teamet (Hälsa-Lärande-Trygghet) 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i arbetet med första linjen har kommunen inlett ett samarbete med 

Landstinget. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har till 

uppgift att först ta emot barn eller familjer som söker hjälp. Första linjen ska bygga 

på ett helhetstänkande med en förståelse att faktorer och situationer påverkar 

varandra och bildar en enhet. Målsättningen är att samarbetet ska gynna våra barn 

och familjer i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att det bildade HLT-teamet ska fortsätta sitt arbete och starta upp under hösten 2016 

att delge kommunstyrelsen beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

HLT-teamet 

Kommunstyrelsen 
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16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning t o m maj; Utfall personalkostnader 40,05% mot riktvärdets 

41,67%, dock saknas internersättning till tekniska för lokalvård. Utfall totalt, exkl 

akt -490 Flykting 38,48%.  

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, inget att rapportera. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t o m maj 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att notera informationen. 
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16.KS025 199 

Kurser/konferenser 

 

Region Västerbotten – Aktuell skolpolitik 2016 – En konferens om framtidens  

utbildning för dagens ungdomar, Skellefteå 31 augusti – 1 september 2016. 

Målgrupp: utbildningsnämnder, utskott m fl. 

Anmälan senast 15 juli 2016. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bereda Gunnel Jonsson och Jerry Sellin möjlighet att delta i Aktuell skolpolitik 

2016 i Skellefteå 31 augusti - 1 september. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

16.KS201 461 

Livsmedelskontroll  (dnr 2016-0187) avseende förskolan Villan. Vid inspektions- 

tillfället noterades avvikelser inom området lokaler. 

 

2. 
16.KS121 461 

Alcontrol Laboratories rapport 21654234-001 avseende förskolan Renen, analysen 

visar tillfredsställande värden. 

 

3. 
16.KS203 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll (dnr 2016-0195) avseende Åsele sjukstuga. Vid 

inspektionstillfället noterades avvikelser inom området lokaler. 

 

4. 

16.KS212 719 

Ecolab´s servicerapport avseende förskolorna Renen och Villan. 

 

5. 
16.KS197 613 

Kommunstyrelsens ordförandes svar på OU´s beslut 2016-05-23, § 54. 

 

6. 
16.KS218 047 

15.KS136 047 

Skolverkets beslut 2016-06-03 avseende Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare under bidragsåret 2015/2016. Åsele kommun beviljas stats- 

bidrag med 85 000 kr (2 förstelärare) och avser perioden 2016-01-01—2016-06-30.  

 

7. 
16.KS223 779 

Uppsägning av samarbetsavtal mellan Åsele kommun och Västerbottens läns lands- 

ting (Dnr VLL 206-2013) samt tillägg till samarbetsavtal mellan Åsele kommun och 

Västerbottens läns landsting (VLL 206-2013) avseende försök med utökat samarbete 

under perioden 2016-06-01—2016-08-31. 

 

8. 
16.KS222 022 

Kerstin Axelsson har sagt upp sig från 53% av sin heltidstjänst som förskollärare  

på fritidshemmet, Åsele Centralskola. 
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9. 
16.KS115 600 

Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever, skolchefens 

information. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. 
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16.KS200 008 

Terapin på Åseborg, skrivelse från personalen på Åseborg 

 

Ärendebeskrivning 

I skrivelse undertecknad av ”Personalen på Åseborg” framförs en del kritik rörande  

terapin på Åseborg, bl a brist på aktiviteter och underhållning, inga fasta dagar för  

terapin. 

 

Ulla Isaksson informerar; 

-Efter omröstning före jul har verksamheten vid terapin bytt namn till Trivselhörnan 

-Program med veckoschema skickas ut till enheterna, bl a film, bingo och under-

hållning förekommer, annonserar om bingo än fastän det framgår av veckoschemat, 

annonsering även vid stängningar 

-Öppethållande alltid 3 dagar/vecka, ca 09:30-14:30 

-Deltagarantalet varierar, i genomsnitt 10-12 personer/dag 

-Kiosken uppstartad efter önskemål 

-Inköp av möbler (= ett mindre antal balkongset) i Umeå då det inte fanns att tillgå 

på orten 

-Inga problem att passera igenom för de som ska besöka fotvården 

-P g a pensionsavgång tar över syn, hörsel och afasi fr o m oktober -16, annonsering 

kommer 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Personalen på Åseborg 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ulla Isaksson 
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16.KS238 709 

Utvärdering av flytten från Bofinken till Svalan 

 

Ärendebeskrivning 

Tillgänglighetsrådet har vid sammanträde i januari -16 behandlat ärendet och upp-  

manat OU att utvärdera resultatet då många klagomål hade förekommit bland 

boende och anhöriga. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att uppdra till sociala att göra en utvärdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

 

 

 


