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 Sammanträdesdatum Sida 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet 2016-08-29   1 (12)  

      

 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 11:10 – 12:00, 13:00 - 16:00  

 

Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande 

 Gunnel Jonsson (S)  

 

        

Tjänstgörande ersättare Andreas From (Oberoende) 

        

             

Övriga deltagande Stefan Persson sekreterare 

 Maj Ågren-Jonsson socialchef § 76-81 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala § 78 

 Reinhold Näsström skolchef § 72-75 

 Anita Eriksson t f rektor § 72, 80 

  

Utses att justera Andreas From, Gunnel Jonsson 

 

Justeringens plats Socialkontoret 2016-09-08 
och tid 

   

Sekreterare                        Paragrafer  72 - 81 

 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 2016-08-29 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2016-09-08 anslags nedtagande      2016-10-01      

 
Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Åsele kommun 

 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
 Utdragsbestyrkande    
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16.KS024 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Systematiskt kvalitetsarbete Åsele Centralskola, Fredrika skola samt elevhälsan 

läsåret 2015/16. Ekonomisk uppföljning, delårsrapport januari-juni/prognos 2016, 

plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete Åsele Centralskola 

Utvärdering/analys saknas beträffande nationella prov åk 6. Efterlyser vilka åtgärder 

som vidtagits/föreslagits utifrån enheternas analyser, det bör framgå, särskilt viktigt 

när man överlämnar till nytt stadium.  

Systematiskt kvalitetsarbete Elevhälsan 

Överenskommelsen med BUP framgår inte av handlingarna. Skickas ut via mejl. 

 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport januari-juni/prognos 2016 

Utfall personalkostnader t o m juni ca 49,56% (+ 158 kkr). Utfall totalt exkl  

akt -490 Flykting ca 48,22%. Prognosen för 2016 (exkl Flykting) är ett positivt  

resultat på 65 kkr.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

En anmälan om kränkande behandling har inkommit. Svar har ingetts till Barn- 

ombudsmannen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, delårsrapport jan-juni/prognos 2016 

Systematiskt kvalitetsarbete Åsele Centralskola, Fredrika skola 2015/16 

Systematiskt kvalitetsarbete Elevhälsan 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationerna 

att uppdra till t f rektor Anita Eriksson att komplettera den systematiska kvalitets-

redovisningen med utvärdering/analys av nationella proven i åk 6 

att vidtagna/föreslagna åtgärder utifrån enheternas analyser bör framgå i kommande 

läsårs kvalitetsredovisningar 

att fortsätta arbetet med förbättringsområden utifrån elevhälsans kvalitetsredovisning 

att delge kommunstyrelsen de systematiska kvalitetsredovisningarna. 

 

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

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Anita Eriksson, t f rektor 

Lars-Ove Markeby, rektor Åsele C-skola 1-6 
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16.KS023 600 

Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

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 sker med Dorotea kommun. Utbildning är på gång. 

 

Skolinspektionen har aviserat om inspektion rörande nyanländas mottagande under 

september månad 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS275 512 

Farthinder på Storgatan vid Åsele Centralskola 

 

Ärendebeskrivning 

Vid samverkansmöte mellan föräldrar och skolan under våren, Forum för samråd,  

framkom att föräldrarna är oroliga över trafiksituationen på Storgatan förbi skolan. 

Idag gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h förbi skolan men föräldrarna 

upplever inte att detta följs. Kom upp en fråga om det går att sätta upp någon form  

av farthinder utanför skolan, detta för att säkerställa elevernas säkerhet.  

Poliskontroller utanför skolan för kontroll av hastigheten förekommer vid enstaka 

tillfällen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår miljö- och byggnads- 

nämnden  
att undersöka möjligheterna att upprätta någon form av farthinder på Storgatan  

vid skolan 

att avsätta erforderliga medel i budget 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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16.KS276 600 

Lönetillägg för legitimerade lärare i grundskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Genom förstelärarreformen och lärarlönelyftet bidrar staten med medel för att  

höja lärarnas löner. Båda statsbidragen är villkorade så att medlen inte kan för- 

delas på alla lärare eftersom medlen skall delas utifrån fastställda snittlönetillägg. 

För förstelärare är snittet 5 000 kr/mån och för Åseles del har snittet för lärar- 

lönelyftet fastställts till 2 500 kr/mån. I Åsele får 17 av 26 behöriga lärare på  

grundskolan löneförhöjning från statsbidragen, det motsvarar ca 2/3 av lärarkåren. 

Andemeningen med satsningen på lärarna är att kommunerna ska ta sin del i en  

löneökning. Den kommunala kostnaden uppgår till 380 kkr/år om alla legitimerade 

lärare i grundskolan i Åsele kommun ska omfattas av lönetillägget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förstelärare 2016-2019, tjänsteskrivelse 2016-02-19 

Lärarlönelyftet 2016/17, tjänsteskrivelse 2016-06-09 

 

Yrkanden  
Margareta Johansson (C) yrkar att OU överlämnar ärendet till kommunstyrelsen  

utan eget förslag. 

Gunnel Jonsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag. 

Andreas From (Oberoende) yrkar bifall till Gunnel Jonssons förslag. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att alla lärare med legitimation, förutom förstelärarna, får ett lönetillägg på  

2 500 kr/månad  

att lönetillägget tidsmässigt samordnas med förstelärarnas förordnanden  

2016-07-01—2019-06-30 

att den ökade lönekostnaden finansieras inom rambudgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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16.KS021 700 

Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 

Rekrytering av personal pågår, två (2) enhetschefer, socialchef och social- 

sekreterare. 

 

Sommarvikariaten har av olika anledningar inte fungerat tillfredsställande vilket 

inneburit att man fått gå kort på personal. 

 

Annonsering pågår efter nattpersonal på Duvan, Fredrika. Pensionsavgång att vänta 

till vintern. 

 

Viskabaren, viss omorganisation av personal efter återgång från semestrar, svårt 

hitta vikarie för person som är tjänstledig. 

 

LSS, individärende inkommit. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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16.KS248 008 

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för  

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 

socialtjänst 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 10 juni 2016 om  

en rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av 

nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad  

och jämlik socialtjänst. Styrelsen beslutade vidare att under 2017-2018 utreda 

vidare och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en  

nationell stödfunktion. 

 

Då de riktade statsbidragen på området upphör 2017 kommer kommunerna att 

själva behöva finansiera det utvecklingsarbete som startats på nationell nivå med 

bl a uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av nationella programråd till- 

sammans med landsting och regioner. Kostnaden beräknas till 3,4 mkr per år. 

Fördelningen av kostnaden föreslås bygga på samma princip som medlems- 

avgiften.  

 

SKL önskar kommunernas svar senast 30 september 2016. 

 

Beslutsunderlag 

SKL´s finansiering och rekommendation av nationell stödfunktion på SKL till 

stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att medverka till finansiering av nationell stödfunktion 2017-2018 med fram- 

tagen kostnad för Åsele kommun 

att kostnaden belastar objekt 5036 Förvaltningsresurs 

att kommunens ställningstagande meddelas niklas.eriksson@skl.se senast  

2016-09-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

 

 

mailto:niklas.eriksson@skl.se
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16.KS022 700 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas verksamhets-

område 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport januari-juni/prognos 2016. Preliminär prognos 

för 2016 visar på ett underskott på ca 2,9 mkr. Besparingseffekter under hösten inom 

äldreomsorgen samt positiva faktorer inom LSS ger en förhoppning om att under-

skottet ska bli lägre än prognosen.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, delårsrapport jan-juni/prognos 2016 

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Socialchef Maj Ågren-Jonsson 

Ekonom Kjell-Erik Lindberg 
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16.KS025 199 

Kurser/konferenser 

 

Inspektionen för vård och omsorg – IVO-dagen 2016, Umeå 17 november 2016. 

Målgrupp: ansvariga politiker och ledande tjänstemän inom vård och omsorg i 

kommuner, landsting och regioner m fl. 

 

Norrbottens kommuner, Region Västerbotten – På spåret! –gemensam arbetsdag 

om mål och uppföljning för SMARTare ledning, Skellefteå 30 november 2016. 

Målgrupp: personer som arbetar med mål, uppföljning och kvalitetsarbete inom 

socialtjänstens område (t ex politiker, chefer och verksamhetsutvecklare). 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att bereda Margareta Johansson möjlighet att delta på IVO-dagen 2016 i Umeå 

den 17 november 2016 

att ta upp inbjudan till På spåret! –gemensam arbetsdag om mål och uppföljning 

för SMARTare ledning, Skellefteå den 30 november 2016 vid ett senare tillfälle. 
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DELGIVNINGAR 
 

Delges och lägges till handlingarna. 

 

1.  

16.KS080 612 

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14, § 69 avseende Ansökan om godkännande  

som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska 

Gymnasiet, Örnsköldsvik fr o m läsåret 2017/2018 – Remiss från Skolinspektionen, 

att avstå från yttrande. 

 

2. 
16.KS081 612 

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14, § 70 avseende 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, att avstå från yttrande. 

 

3. 
16.KS253 008 

Jerry Sellin, Andreas From och Pascal Borer meddelar i skrivelse att de lämnar  

partiet Opinion men väljer att sitta kvar och tjänstgöra som politiska vildar på de 

uppdrag de är valda till. 

 

4. 

16.KS269 609 

Sammanställning skolenkät från Skolinspektionen. 

 

5. 
16.KS201 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2016-06-30 avseende Viskabaren. Vid  

inspektionstillfället noterades inga avvikelser. 

 

6. 
16.KS201 461 

Miljöenhetens livsmedelskontroll 2016-05-20 avseende Åseborgs mottagnings- 

kök. Vid inspektionstillfället noterades avvikelser inom området lokaler för 

mottagningskök på Gullvivan. 

 

7. 
16.KS272  600 

15.KS275 600 

Skolverkets beslut 2016-08-16 avseende Uppföljning av beslut för förskola efter 

tillsyn av Åsele kommun. Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de redo- 

visningar och kompletterande uppgifter som Åsele kommun har skickat in till  

myndigheten att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avhjälpa påtalade brister.   

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

                               Omsorgs- och Utbildningsutskottet                   Utdragsbestyrkande  

                     Sign.       Sign. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet                               2016-08-29                            80                11                                                                                                                                            

 

 

Skolinspektionen avslutar därför tillsynen av huvudmannens ansvarstagande för 

förskolan i Åsele kommun. 

 

8. 
16.KS273 609 

Överenskommelse (ÖK 1) om samverkan mellan Skolverket och Åsele kommun 

avseende nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om att genom- 

föra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov 

för elever med annat modersmål än svenska (U2015/3356/S). 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att arbetet med utvecklingsområdet studiero ska fortsätta samt uppmanar den   

pedagogiska personalen att besvara enkäten (delgivning nr 4) 

att i övriga lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon 

ytterligare åtgärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Lars-Ove Markeby, vik rektor Åsele C-skola 1-6 

Elizabeth Ayvazian, rektor Åsele C-skola  
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16.KS278 730 

Patientsäkerhetsarbetet för vårdgivare  
 

Ärendebeskrivning 

Fausta Marjanovic (MAS) informerar kring den patientsäkerhetsrapport som  

utarbetats.  

 

Redovisning av förslag till patientsäkerhetsmål 2016/2017: 

1. Avvikelserapport, fallincidenter < 1 fall per person/år, läkemedels- 

avvikelser < 1 avvikelse per person/år 

2. Basala hygienrutiner ska följas med 0 avvikelse 

3. Användning av neuroleptika, antidepressiva och lugnande ska minska 

4. Individ med > 5 ordinationer ska få dokumenterad läkemedelsgenomgång 

5. Måluppfyllelse för riskbedömningar i Senior Alert > 75% 

6. Måluppfyllelse i Palliativa register > 75% 

7. Positiva svar i Egna kontroller > 75% 

  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse  

Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att uppdra till IT-ansvariga att kostnadsberäkna behovet av SITHS-kort och  

datorer. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att fastställa patientsäkerhetsmål för 2016/2017 enligt förslag p. 1-7 ovan 

att farmaceut skall medverka vid läkemedelsgenomgångar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Martin Göransson, IT 

 

 


