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§ 14 Fastställande av dagordning 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Två extra ärenden är anmälda, som inte hinner beredas innan utskick av 

handlingar gällande en Lex Sarah-anmälan och gymnasiesamverkan. Ärendet 

tas upp sist. 

Tre av de delgivningar som finns bifogade, flyttas till ärende 11 

Verksamhetsinformation barn och utbildning.  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att fastställda föredragningslista 
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KS-2020-33 

§ 15 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef visar ekonomisk sammanställning över lönekostnader inom äldre- 

och handikappomsorgen. Siffrorna följer utvecklingen i prognos som 

presenterades i 3-månadersrapporten. Osäkerheten för sommaren är dock stor 

då vi inte vet hur pandemin slår på boenden och personal.  

Inför sommaren planeras för semesterperioden och att klara en stabil 

bemanning i vården, på ledningsnivå och den legitimerade personalen genom 

omstruktureringar, förstärkningar och höjd för eventuell covid-19 smitta. I 

övrigt förbereds för rutiner i både SÄBO och inom hemtjänst vid konstaterad 

smitta av covid-19. 

IVO har gjort tillsyn på ett av våra SÄBO och hemtjänst för att undersöka 

rutiner, utbildning, beredskapsplaner med mera, i anknytning till pandemin 

och hur vi hanterar den. Det vi vet är att i dagsläget saknar vi viss 

skyddsutrustning då det inte finns att beställa och är restnoterat under resten 

av året. Länsstyrelsen samordnar hela länet när det gäller det akuta behoven av 

utrustning. Det långsiktiga ansvaret ligger fortfarande på kommunerna. 

På IFO kommer en förändring av arbetsuppgifter att göras i och med att 

personal slutar och behoven av besparingar. Antalet ärenden och behoven av 

utredningar är idag mindre än för några år sedan då belastningen var hög. 

Kostnaderna inom IFO är klart lägre än föregående år. Antalet placering av 

unga minskar stadigt. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-174 

§ 16 Deltagande i projektet Välfärdsteknologi i omsorg 

inom ramen för god och nära vård 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  

På direktionsmötet 28 februari 2020 tog direktionen beslut att Akademi Norr 

skulle söka projektmedel till ESF-projektet Välfärdsteknologi i omsorgen. Alla 

kommuner i kommunalförbundet är med i projektet och ska medfinansiera 

med den tid som personal kompetensutvecklar sig på. 

Sammanfattning av projektet 

Projektmålet är att öka den praktiska digitala kompetensen hos 

inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer 

med funktionsnedsättningar i norra Sverige.  

Det finns en risk att fortsatt bristande digital kompetens hos dessa 

yrkeskategorier befäster könsskillnader både på arbetsplatser och i hemmet. 

Kompetensbristen riskerar också att leda till att de investeringar som görs på 

kommunal och regional nivå inte kommer till sin rätt, på grund av personalens 

oförmåga att hantera ny teknik och digitala lösningar.  

Med stöd av Region Västerbotten har man uppdragit åt kommunförbundet 

Akademi norr att äga projektet och projektledare 

kompetensutvecklingsinsatserna.  

Projektet kommer att genomföra aktiviteter under tre rubriker med tillhörande 

delmål:  

• Gemensam utbildningsplattform 

• Ledarskapsprocess 

• Bidra till lärande på strategisk nivå 

Ekonomi  

Projektets totala budgetomslutning är 6 911 417 kr. Medfinansiering i tid från 

kommunerna söks på totalt 1 945 110 kr.  

För Åsele avser medfinansiering 117 845 kr avseende 455 timmar fördelat 

under projekttiden. (455hx259kr=117 845 kr) 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektet förväntas pågå från 2020 till 2022. 
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Beslutsunderlag 
Välfärdsteknologi i omsorgen, projektbeskrivning ESF-ansökan 

Medfinansieringsintyg, underskrift enligt delegation 

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-219 

§ 17 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Lag 

(2014:132) 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig 

möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och 

anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning.  

Lagen infördes år 2014 och gäller för personer som är beviljad rätt till färdtjänst 

men som på grund av ålder inte har rätt till bilstöd via socialförsäkringsbalken 

52 kap.  

Nuläge 

Den 18 februari inkom till kommunfullmäktige en ansökan om mobilitetsstöd 

som komplement till färdtjänst, ansökan har handlagts men ansökan har 

avvisats då kommunfullmäktige i Åsele kommun inte har fattat beslut om att 

mobilitetsstöd ska införas. 

När en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har 

infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut. 

Motiveringen till avvisningsbeslutet är att kommunfullmäktige inte har infört 

mobilitetsstöd i Åsele kommun.  

Målgruppen för det ekonomiska stödet som mobilitetsstöd innebär har enligt 

lagens proposition varit personer som är beviljad rätt till färdtjänst och som har 

ett dokumenterat resbehov om ca 200 färdtjänstresor per år. Mobilitetsstödet 

och färdtjänsten är en betydelsefull samhällsservice för personer med 

funktionsnedsättning. Inom transportpolitiken har dessa båda stödformer en 

viktig uppgift att fylla som komplement till kollektivtrafiken. 

När en kommun inför mobilitetsstöd äger varje kommun frågan om riktlinjer 

och kriterier för mobilitetsstödet. Kriterierna kan exempelvis avse belopp, 

miljöbilskrav eller begränsning av rätten till färdtjänstresor enligt 12 § 

Färdtjänstlagen. 

Det finns dock ett behov av tydliga kriterier och riktlinjer för att säkerställa 

rättssäkerheten och likställighetsprincipen. Det är även viktigt att framhålla att 

kommunen ska få lämna stödet under förutsättning att den som ska ta emot 
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stödet samtycker till stödet och har tillstånd till färdtjänst enligt lagen om 

färdtjänst samt inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att upprätta riktlinjer och kriterier för handläggning av mobilitetsstöd enligt 

lag 2014:132  

Omsorgs- och utbildningsutskottet förslår 
Att införa mobilitetsstöd enligt lag 2014:132 i Åsele kommun 
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KS-2020-223 

§ 18 Handlingsplan POSOM 
 

Ärendebeskrivning 
POSOM är en ledningsfunktion för ledning och samordning av insatser för 

psykiskt och socialt omhändertagande av människor i kris- och 

katastrofsituationer. Huvuduppgiften för POSOM är att i det akuta skedet 

stödja individer och familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga 

organisationer som berörs av händelsen. POSOM vänder sig till de personer 

som vistas i kommunen. Verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet 

från olika områden. POSOM består därför av representanter från olika 

kommunala verksamheter samt externa myndigheter och organisationer som, 

inom sina respektive organisationer och nätverk, bidrar med stödpersoner som 

genomför det psykiska och sociala omhändertagandet. 

Samverkan mellan Dorotea och Åsele kommuner 

Dorotea och Åsele samverkar i ledningsfrågor vid planering, utbildning och 

kvalitetshöjande insatser för stärkt beredskap vid allvarliga eller extraordinära 

händelser i kommunerna. Respektive kommunen svarar för egen POSOM 

organisation och egna rutiner som utgår från gemensam grund. Vid förfrågan 

bistår respektive kommun den andre med insatser som är möjliga att 

genomföra. 

Mål och syfte 

Dorotea och Åsele kommuner ska upprätthålla en god kvalitet gällande 

psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser som berör 

många. 

Handlingsplan POSOM föredrogs och godkändes av ledningsgrupp vid möte 

mars 2020 med beslut att delge Kommunstyrelse för kännedom. Fortsatt 

process för implementering i verksamheten pågår.  

Beslutsunderlag 
POSOM handlingsplan med bilagor 

Omsorgs- och utbildningsutskottet förslår 
Att anta handlingsplanen 
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KS-2020-226 

§ 19 Handlingsplan Våld i nära relation - insatser enligt 

socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram ny handlingsplan för 

verksamhetens arbete med våld i nära relationer. 

Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för individ- och 

familjeomsorgens stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära 

relationer. Handlingsplanen ska göra det lättare att komma rätt i kontakterna 

med samverkansaktörer, höja medvetandenivån och kunskapen om vilket stöd 

som erbjuds till våldsutsatta och deras familjer i Åsele kommun.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Våld i nära relationer 

Omsorgs- och utbildningsutskottet förslår 
Att anta handlingsplan för våld i nära relationer 
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KS-2020-234 

§ 20 Riktlinjer gällande Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) 
 

Ärendebeskrivning 
Nya riktlinjer upprättas då de tidigare riktlinjerna upprättades 2010 av 

socialnämnden. Syftet med riktlinjerna är att bidra till mer enhetliga 

bedömningsgrunder samt att garantera likställighet och rättssäkerhet. Riktlinjer 

är tolkningar av lagtexter, författningar, domar och utlåtanden från 

Socialstyrelsen eller justitieombudsmannen.  

Riktlinjerna ska vara vägledande i beslutsfattande och fungera som omsorgs- 

och utbildningsutskottets styrdokument för de socialsekreterare som utreder 

ärenden i enlighet med Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Bedömning 

Riktlinjerna säkerställer att myndighetsutövningen sker enligt samma 

bedömningsgrunder samt att omsorgs- och utbildningsutskottet föreslås 

besluta att anta riktlinjerna som sina egna. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer gällande LVM 

Omsorgs- och utbildningsutskottet förslår 
Att anta riktlinjerna som sin egen upprättad rutin gällande Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). 
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KS-2020-228 

§ 21 Tillfällig vistelse i kommunen 
 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsomyndigheten kom den 19 mars med nya rekommendationer gällande 

icke nödvändiga resor inrikes. Enligt dessa rekommendationer behöver alla 

hjälpa till att dämpa spridningstakten av Covid -19 i Sverige. Därför behöver 

alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra reor verkligen är 

nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Personer över 70 

år bör enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer begränsa sitt sociala 

umgänge så långt det är möjligt. 

Motivering gällande förslag till beslut 

Till följd av dessa rekommendationer görs bedömningen att verkställande av 

stöd och hjälp gällande personer från andra kommuner inte är förenligt med att 

hjälpa till att dämpa spridningstakten av Covid-19 i Sverige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att Åsele kommuns socialtjänst inte verkställer hjälp och stöd beslutade av 

andra kommuner. Beslut får omprövas i samband med att 

Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer 
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KS-2020-27 

§ 22 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Förskolan jobbar med förberedelser för både sommaren, semesterperioden och 

höstterminen. Sjukfrånvaron är förhållandevis låg. Det organiseras för 

feriearbetare. 

På grund av smittrisken av covid-19 hålls inget forum för samråd i år, 

synpunkter och frågor kan skickas direkt till verksamheten. 

Det jobbas med förberedelser för och information kring covid-19 och hur det 

påverkar tillgång till barnomsorg för vårdnadshavare.  

Grundskolan: på grund av covid-19 genomförs inga nationella prov. 

Förstelärarna har i uppdrag att planera för hur skolan ska organiseras vid en 

eventuell stängning.  

Även på grundskolan pågår arbete med att organisera höstterminens scheman 

och bemanning och kontinuerligt arbetsmiljöarbete. 

Skolenkät är utskickad med hög svarsfrekvens bland elever, betydligt lägre 

bland vårdnadshavare. Enkäten finns att se på skolinspektionens webb. 

Gymnasieskolan på distans fungerar, vi har tillhandahållit lokaler för att vissa 

elever ska ha haft möjlighet att skriva prov. 

Vuxenutbildning: SFI sköts på distans och på grund av pandemin tas inga nya 

elever in. Under sommaren kommer en 4-veckorsperiod med självstudier.  

I och med effekter av pandemin och lågkonjunkturen förväntas intresset för 

studier öka och bedömningar och prioriteringar kommer att behöva göras. 

Projektansökningar: 

ESF-ansökan för utbildningar i företag som drabbas av krisen, ansökan sker i 

samarbete med ÅNS och Dorotea kommun och svar väntas i slutet av maj. 

Statsstöd från Tillväxtverket för motverkande av segregation från kommer att 

sökas i maj. 

Statsstöd för skolpsykolog, söks tillsammans med Dorotea och Vilhelmina.  

Skolan har beviljats statsstöd för att jobba med en handlingsplan för HBTQ-

frågor och ska omfatta allt från förskola till vuxenutbildning. 
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Genomlysningen av barn- och utbildnings verksamhet är påbörjad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-238 

§ 23 Reducering av barnomsorgstaxan vid ev. stängning 

under Coronatid 
 

Ärendebeskrivning 
Det råder för närvarande en allmän smittspridning i samhället gällande covid- 

19, detta medför att förskole- och fritidsverksamheten kan komma att behöva 

stänga avdelningar p.g.a. personalbrist vilket medför att vissa vårdnadshavare 

och dess barn inte får komma till förskola/fritidshem och bruka sin placering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att införa reducering av barnomsorgstaxan om man inte får bruka sin 

placering vid en eventuell stängning som beror på personalbrist med anledning 

av covid-19. Reduceringen gäller vid en eventuell stängning som varar mer än 

fem verksamhetsdagar. 
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KS-2020-239 

§ 24 Implementering av Lag (2020:148) om tillfällig 

stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid 
Ärendebeskrivning 
Den 19 mars år 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger regeringen och 

skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av förskoleenheter, 

skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800). 

Regeringen har utfärdat en anslutande förordning och bemyndigat 

Myndigheter för samhällsskydd och beredskap att utfärda närmare föreskrifter 

rörande samhällsviktig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid 

Förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta 

Föreskrifter (MSBFS 2020:3) och allmänna råd (2020:4) om omsorg för barn med 

vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att beslut om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg vid 

stängning delegeras till skolchef. 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020148-om-tillfallig-stangning-av_sfs-2020-148
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020148-om-tillfallig-stangning-av_sfs-2020-148
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-3-foreskrift.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-4-allmanna-rad.pdf
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KS-2020-28 

§ 25 Uppföljning/utvärdering barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det har inkommit 

anmälningar och det jobbas på enligt upprättade planer.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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§ 26 Delgivningar 
 

1 

SKR Socialtjänst nyhetsbrev April 2020. 

2 

Barnombudsmannens årsrapport 2020. 

3 KS-2020-236 

Unik omfördelning av socialfondsmedel: 

Kompetensutveckling för permitterade varslade och anställd personal inom 

ekonomiskt utsatta branscher. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020 

§ 27 Gymnasiesamverkan 
 

Ärendebeskrivning 
Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10 och länet är en 

fråga som diskuterats under lång tid. Hösten 2017 ombads kommunerna fatta 

beslut om hur de vill gå vidare i samverkan inom de gymnasiala 

utbildningarna med vid det tillfället fanns ingen konsensus i frågan och ett 

fördjupat samarbete lades på is.  

Under vintern 2019 återaktualiserades frågan av skolcheferna då man anser att 

kostnaderna för gymnasieutbildningarna är för höga, vilka också tydliggjorts i 

några kommuners nya budgetfördelningsmodeller. Arbetet har fortsatt under 

2019 och det beslutades att ett beslutsunderlag för bildandet av ett förbund i 

frågan skulle finnas klart under våren 2020.  

Respektive kommun i Region 10 ska under andra kvartalet 2020 fatta beslut om 

man vill gå i ni ett gymnasieförbund. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag gymnasieförbund Region 10 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att Åsele kommun ska ingår i fortsatt arbete med gymnasieförbund 

tillsammans med andra kommuner i Region 10. 
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KS-2020-240 

§ 28 Rapport enligt Lex Sarah för händelse 28 februari 

2020 
 

Ärendebeskrivning 
Utredningen visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande 

samt att den inneburit en risk för ett allvarligt missförhållande. Därför anmäls 

händelsen till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

enligt 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) den 5 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Utredningsmaterial 

Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) 

Att ärendet direktjusteras 

 


