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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunkontoret 2020-03-17, kl 08:15 – 11:35 

Paragrafer  7 - 14 

Beslutande  Linnéa Lindberg (Åp)  Ordförande 

  Anna Enfeldt   (c) Vice ordförande 

  Gunnel Jonsson (s) 

   

Övriga deltagare Yvonné Nordlander, skolchef § 10-14 

      Anita Eriksson, t f rektor § 10-14 

      Susanne Sjölund, rektor § 10-14 

  Eva-Lena Johansson, socialchef § 7-9 

  Simon Blomberg, ekonom § 7 

     Lena Lindgren, IFO-chef § 7 

      Inger Ahlqvist, MAS § 7 

    Andreas From, KS ordförande § 7-12 

  Stefan Persson, sekreterare 

 

Utses att justera Anna Enfeldt  (c) 

    

Justeringens tid och plats Socialkontoret  

 

Sekreterare  _____________________________________________ 

  Stefan Persson 

Ordförande  _____________________________________________ 

  Linnéa Lindberg 

Justerare  __________________________  _______________________ 

  Anna Enfeldt  (c)     

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Omsorgs- och Utbildningsutskottet   

                          Sammanträdes- 2020-03-17 Datum för anslagets uppsättande: _______________________  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:  _______________________ 

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret 

Underskrift:  ____________________________________________________ 

 

 Christine Ahlqvist 
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KS-2020-33 

§ 7 Verksamhetsinformation Sociala 

 

Ärendebeskrivning 
IFO 

Åtta LVU-platser upphör senast 200831, fyra kvarstår efter det datumet om inget 

oförutsett inträffar. Bara en konsultstödd familjehemsplacering.  

Arbetstidsförkortningen för socionomer i form av 32-timmars arbetsvecka har 

upphört. Två socialsekreterare har aviserat att man kommer att säga upp sig 

under året. Dialog förs. 

Inte så många orosanmälningar i nuläget. 

Corona, inga möten om det inte är absolut nödvändigt eller kan genomföras via 

länk. Likaså inga utbildningar. 

SoL, LSS relativt stort inflöde. Behövs minst två personer på IFO för att kunna 

möta upp. 

Kvalitativt en bra verksamhet. 

Sjukfrånvaro, ett antal som är drabbade f n. 

 

Smittskydd äldreomsorg m fl 

Värnar om riskgrupperna utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Följer Läns-

styrelsens lägesbilder och socialstyrelsens rekommendationer. Inventering av 

skyddskläder mm pågår. Besöksstopp har införts och gäller tillsvidare för 

Åseborg, Stugan, Duvan och Tallmon. Avdelningarna på Åseborg har separerats 

från varandra. Den dagliga verksamheten på Åseborg har stängts, sker på 

respektive avdelning, inga sammankomster. Eventuellt kommer Träffpunkten 

också att stängas. Information har skickats ut till anhöriga.  

Information om vårdhygien via MAS. Skypemöte i fredags med smittskydds-

enheten, basala hygienrutiner viktigt. Uppmaningar utskickat.  

Ingen influensasmitta på Åseborg i nuläget. Vid förkylningssymtom, stanna 

hemma i nio dagar är det som gäller. Stabilt läge nu vad gäller baspersonal. 

Förändras läget kan behov uppstå att förstärka upp från annat håll. Vid eventuell 

spridning in till våra äldre gäller begränsning av antalet personal kring den 

smittade.  

Material har beställts, förhoppningsvis får vi det, första beställningen kom inte. 

Omfördelning av skyddsutrustning på gång utifrån direktiv från högre instans.  

Osäkert vad det kommer att innebära för oss.  

Återsökning av medel ska kunna göras, viktigt att i görligaste mån särredovisa 

och hålla koll på kostnaderna. 

Följer utvecklingen dag för dag liksom Region Västerbottens riktlinjer om 

hantering av personal som vistats i riskområde. 

Om skolan stänger kommer det att medföra problem/förändringar i andra 

verksamheter. Underlättar för jobba hemifrån i den mån det är möjligt. 

Mobiliserar för ett tuffare scenario. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
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Ekonomi 

Utfallet för 2019 blev ett underskott på ca 17,7 miljoner. Störst avvikelser inom 

program 52 Vård SoL och HSL ca -9,2 mkr, program 53 LSS ca -3,5 mkr, program 

55 Öppen verksamhet ca -3,0 mkr. Redovisades lönekostnader contra statistik-

timmar för äldreomsorg, LSS och hemtjänst/Fredrika för åren 2017-2019. 

Förändringsprocessen fortgår. Antalet SÄBO-platser har minskats men samman-

slagning av enheter har inte kunnat göras än. Planerar för att avveckla Stugan 

tidigare än vid årsskiftet  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att notera informationen. 
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 KS-2020-88 

   § 8 Rekommendation till Västerbottens kommuner och  

   Region Västerbotten beträffande beslut om överens- 

    kommelse om regional samverkansstruktur avseende  

   vård och omsorg 
    

 

   Ärendebeskrivning 

    Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten  

    2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets  

   kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård och omsorg, 

   ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner 

    avseende vård och omsorg” (VLL 2015-2018). Den övergripande strukturen  

   och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner  

   och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes 

   ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter,  

   implementera en ny samverkansstruktur i länet. 

    

    Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan kom- 

   munerna och Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid dessa 

   dialoger har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional sam- 

    verkansstruktur. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020,  

   under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020. 

    

   Utöver överenskommelse om regional samverkansstruktur biläggs en redo- 

   visning av projektets arbetssätt och de ställningstaganden som gjorts under  

   processen med att ta fram överenskommelsen. 

 

   Den politiska styrgruppen för projektet ”Implementering av ny samverkans-  

   struktur”, rekommenderar länets kommuner och Region Västerbotten att  

   godkänna projektets redovisning, samt att anta överenskommelse om regional 

   samverkansstruktur avseende vård och omsorg. 

 

    Rekommendationen är att länets kommuner och Region Västerbotten beslutar  

   -att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

    -att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och  

    omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

    -att uppdra till berörda hos huvudmännen att utse representanter till Samråd  

   vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen. 

 

    Beslutsunderlag 

    Tjänsteskrivelse 
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     Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

       Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

    mellan Västerbottens kommuner och Region Västerbotten 

    Missiv och rekommendation till beslut avseende regional samverkansstruktur  

    och regional överenskommelse 

 

   Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

    -att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

    -att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och  

    omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

    att utse Linnéa Lindberg och Anna Enfeldt som representanter till Samråd vård  

   och omsorg 

    att socialchefen förordas att representera kommunen i Länssamverkansgruppen  

    med skolchefen som ersättare. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Expediering 

    Kommunstyrelsen  
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    KS-2019-486 

    § 9 Projekt Digital transformation för god och nära vård 

 

   Ärendebeskrivning 

    Det finns även ett stort och påtagligt behov i inlandets kommuner att verksam- 

   hetsutveckla den kommunala omsorgen mot ett mer digitaliserat arbetssätt.  

   Projektet ”Digital transformation för god och nära vård” är en del av genom- 

    förandet av aktiviteter inom ramen för pilotområde för ”God och nära vård” 

    som Region Norrbotten och Region Västerbotten har fått medel för. Pilot- 

   områdets huvuduppdrag är bland annat att skapa organisationsmodeller och 

   arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen som  

   underlättar samverkan mellan såväl offentliga aktörer, privata partner och  

   civilsamhället.  

 

   Projektet ”Digital transformation för god och nära vård” vill skapa struktur och  

    systematik för införande av digitala verktyg i åtta kommuner i Västerbotten,  

    sex kommuner i Norrbotten och för Region Västerbotten och Region Norr- 

    botten. Vidare vill projektet ta fram sammanhållen process som integrerar  

    insatser från kommunen och regionen utifrån individens behov och identifierar 

    befintliga eller nya digitala verktyg eller tjänster som bidrar till en samman- 

    hållen vård och omsorgsprocess. 

     Projektets mål: ”Att ta fram och implementera en strukturerad servicemodell där  

    kommuner och Region Västerbotten och Region Norrbotten tillhandahåller digitala 

   tjänster och processer för en god, trygg och nära vård.” 

    Projektets delmål: 

   1. Analysera och anpassa den norska modellen för införande av digitala verktyg 

    till en gemensam modell för deltagande kommuner. 

    2. Implementera en gemensam struktur för införande av digitala verktyg för del- 

   tagande kommuner. 

   3. Införa minst två digitala tjänster/processer i varje medverkande kommun. 

   4. Identifiera och erbjuda minst 100 individer (i respektive region, bland del- 

    tagande kommuner) där verktyg för självmonitorering. 

    5. Ta fram och implementera en gemensam monitorering och uppföljnings- 

    struktur (för Region Västerbotten och Region Norrbotten). 

    6. Ta fram en sammanhållen process som integrerar insatser från kommunen och 

    regionen utifrån individens behov och identifierar befintliga eller nya digitala  

   verktyg eller tjänster som bidrar till en sammanhållen vård och omsorgsprocess. 

 

   Effekter som förväntas uppnås är bl a: 

  -Kommuninvånare har tillgång till vårdgivare (kommun, region eller andra vård- 

    givare) via distansteknik. 

    -Högre användande av digitala lösningar inom hemsjukvårdens och hemtjänstens 

    verksamhet. 
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 -Högre användande av digitala självmonitoreringsverktyg hos patienter inom  

    identifierade områden. 

    -Högre delaktighet för vårdtagare i vård och omsorgsarbetet. 

    -Ökad samverkan kring införande av digitala processer inom kommuner och  

    regionen. 

 

    Projektets totala budgetomslutning är 24 693 255 kr. Medfinansiering söks från  

    Tillväxtverket på 12 000 000 kr, från Region Norrbotten på 1 025 745 kr och från  

    region Västerbotten på 1 359 710 kr. Medfinansiering i tid från varje deltagande  

    kommun söks på totalt 736 200 kr fördelat enligt följande: 

      

Kommun 2020 2021 2022 Total på tre år 
Medfinansiering 
per kommun (i tid) 

147 240 kr 294 480 kr 294 480 kr 736 200 kr 

 

    Projektet förväntas pågå från 2020-06-01 till 2023-03-31. 

 

     Beslutsunderlag 

   Tjänsteskrivelse 

    Budget Digital transformation god och nära vård 

    Information till ansökan Tillväxtverket till kommuner  

    Ansökan Digital transformation god och nära vård 

    Mall medfinansieringsintyg 

 

    Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

    att delta i projektet Digital transformation för god och nära vård 

    att uppdra till socialchefen att säkerställa resurser för deltagande i projektet mot- 

  svarande ca 40% tjänst. 

 

      

 

 

 

 

    Sammanträdet ajourneras 10:10 – 10:20. 

 

 

    Expediering 

    Socialchef Eva-Lena Johansson 

    Region Västerbotten, Katarzyna Wikström      
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KS-2020-27 

§ 10 Verksamhetsinformation Barn- & Utbildning 
 

Ärendebeskrivning 

Förskola 

Överinskrivningar för att klara kön. 24 barn födda 2019 finns i kommunen, för-

väntas att de ska in i barnomsorgen. Kö/beläggning redovisas i april. 

Inflyttning till kommunen medför behov av särskilt stöd, kommer att behöva 

assistent till sommaren.  

Corona, många möten som måste ställas in. Information till föräldrar via Tempus. 

 

Förskoleklass/Fritids 

Verksamheten rullar på. Planerad musikal dock inställd. Den ska filmas och visas 

för föräldrarna vid ett senare tillfälle. 

 

Grundskola 

Fredrika; många elever som är sjuka för tillfället vilket gav tillfälle att prova fjärr-

undervisning. Planerad teater i Åsele, där elever från Fredrika skulle närvara är 

inställt. Teatern är beställd att visas till hösten.  

Ombyggnationen står still, anledningen till det okänd. KS ordförande informerar om 

att ärendet ska tas upp till behandling på AU senare idag. 

Åsele; assistent har tillsatts i åk 6 efter sportlovet. Fjällsäkerhetsdagarna för åk 9 

har ställts in. Nationella prov för åk 3, 6 och 9 under våren.  

Jobbar med arbetsmiljöavtalet, information via web annars ställs det in.  

Corona; löpande information finns på skolans och kommunens hemsida. Följer 

gällande direktiv. Vill föräldrar hålla sina barn hemma i 14 dagar så kommer det 

inte att räknas som ogiltig frånvaro. Åk 9 måste få ut sin undervisningstid under 

innevarande läsår. Undervisningstiden för åk 1-8 kan regleras kommande läsår. 

 

Övrigt 

-Corona, ledningsmöte varje morgon kl 07:00, löpande utskick av information till 

personalen. Viss risk att personal, t ex skolsköterskan, kan komma att flyttas över 

till annan verksamhet. 

-Personal, pensionsavgångar inom ekonomi/administration och SFI. Ekonomin 

inom BoU kommer att skötas av Simon Blomberg. Vikariat på SFI är tillsatt. 

Skolpsykolog, förlängt till sommaren 2020. Jobbar på gemensam lösning med 

Dorotea och Vilhelmina. 

-Näringsliv, kontakter har tagits med Ung Företagsamhet. 

-Gymnasium/vuxenutbildning/SFI, det rullar på men stängningar är aviserade. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxen-

utbildningar bör stängas fr o m onsdag 18 mars och att undervisningen bedrivs på 

distans. Studerande vid kommunens Lärcentra kommer att uppmanas att studera 

hemma. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen.  
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KS-2020-140 

§ 11 Genomlysning Barn- och Utbildnings verksamhet 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån utfall bokslut 2019 samt nuvarande ekonomiska situation 2020 och  

kommande år 2021 är en fördjupad utredning av Barn- och Utbildnings  

verksamhetsområde nödvändig för framtagande av underlag för beslut om 

åtgärder och framtida ställningstagande. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att genomföra en genomlysning av Barn- och Utbildnings verksamhetsområde 

med extern utredare 

att kostnaden belastar Barn- och Utbildning och skall finansieras inom ram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Skolchef Yvonné Nordlander 
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 KS-2020-141 

   § 12 Fredrika skola 

 

   Ärendebeskrivning 

    Fredrika skola är en F-6 skola med 16 elever. Grundbemanningen är 1,00-tjänst.  

    Utifrån en tidigare tjänsteskrivelse 2018 utökades bemanningen med 0,6 tjänst  

   inom ram. Inflyttning till Fredrika gjorde att vi var tvungna att utöka  

    bemanningen med ytterligare 0,4 tjänst inom ram för att kvalitetssäkra under- 

   visningen. Utökningen av bemanningen innebär en kostnadsökning på ca 630 tkr/ 

   år. 

   Undervisningen i Fredrika är baserad på en B-skolform vilket innebär att läraren  

   ska ha alla klasser i samma ämne, på olika nivåer, i samma klassrum på en och  

   samma gång. Eleverna från åk 4-6 åker in en dag till Åsele för att få ämnena hem- 

   kunskap och slöjd tillgodosedda. 

    För att kvalitetssäkra undervisningen i Fredrika skola från F-6 krävs en grund- 

   bemanning med 2,00 i tjänst främst utifrån spridning i årskurser men också antalet 

    elever. Andra faktorer som spelar in är nationella prov i åk 3 och 6, språkval i åk 6 

   vilket innebär att eleverna ska ha möjlighet att välja mellan två moderna språk och  

    betyg i åk 6.  

    En eventuell pensionsavgång ht -20 ger oss möjligheten att arbeta för en budget i  

   balans utifrån politiska direktiv, med en grundbemanning på 1,00 i tjänst som  

   finns inom ram. 

 

    Beslutsunderlag 

   Tjänsteskrivelse 

   Konsekvens och riskbedömning 

    Barnkonventionen 

   Elevundersökning 

 

   Omsorgs- och Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

     att avslå förslaget om att flytta in åk 4-6 till Åsele Centralskola fr o m höst- 

   terminen 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Expediering 

    Kommunstyrelsen   
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KS-2020-28 

§ 13  Uppföljningar/utvärderingar Barn- & Utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 9 nya ärenden sedan senaste 

OU-mötet, utredningar enligt plan. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att notera informationen. 
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§ 14 Delgivningar 

 
1. 

KS-2020-99 

Utökad vistelsetid i förskolan, ansvarig rektors beslut utifrån Skollagen 8 kap, 5§. 

 

Omsorgs- och Utbildningsutskottet beslutar 
att lägga delgivningarna till handlingarna då de inte föranleder någon ytterligare  

åtgärd. 

 

 


