


   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings-              2020-08-26 
utskottet  Sida 1 av 11 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunhuset, 08:00 

 

Paragrafer  43 - 51 

Beslutande  Linnéa Lindberg (Åp) Ordförande 

  Gunnel Jonsson (s) Vice ordförande

  Anna Enfeldt  (c)  

Övriga deltagare Susanne Sjölund, rektor § 44, 50-51 

Anita Eriksson, rektor förskola § 44, 50-51 

Yvonne Nordlander, skolchef § 44-46, 50-51 

Lena-Mari Lindgren, IFO-chef, § 46-49 

Eva-Lena Johansson, socialchef § 45-49 

Jessica Olofsson, sekreterare 

Jeanette Olofsson, sekreterare 

 
 

Utses att justera Anna Enfeldt  (c)   

 

Justeringens tid och plats Socialkontoret 

 

Sekreterare   

  Jessica Olofsson 

Ordförande   

  Linnéa Lindberg, (Åp) 

Justerare   

  Anna Enfeldt (c) 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Omsorgs- och utbildningsutskottet   

                          Sammanträdes- 2020-08-26 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret 

Underskrift:   

 

 Dan Eriksson 

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2020-08-26 
utskottet  Sida 2 av 11 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

Innehåll 

§ 43 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA ............................................................................................. 3 

§ 44 VERKSAMHETSINFORMATION BARN OCH UTBILDNING ............................................................................ 4 

§ 45 SAMMANTRÄDESPLAN 2021 .................................................................................................................... 5 

§ 46 PROJEKTINFORMATION ............................................................................................................................ 6 

§ 47 VERKSAMHETSINFORMATION SOCIALTJÄNSTEN ...................................................................................... 7 

§ 48 BESPARINGSFÖRSLAG FÖR ATT MÖTA BUDGETUNDERSKOTT INOM SOCIALTJÄNSTEN ............................ 8 

§ 49 DELGIVNINGAR ......................................................................................................................................... 9 

§ 50 OMSORGSBEHOV I FÖRSKOLA I ÅSELE .................................................................................................... 10 

§ 51 ARBETSMILJÖÅTGÄRD FÖR SKOLLEDNING .............................................................................................. 11 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2020-08-26 
utskottet  Sida 3 av 11 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

 

§ 43 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

Två extra ärenden har inkommit: 

Omsorgsbehov i förskolan i Åsele 

Arbetsmiljöåtgärder för skolledning 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 

Att extraärenden tillåts och tas upp som ärende 4 och 5 
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KS-2020-27 

§ 44 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Information från barn- och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2020-367 

§ 45 Sammanträdesplan 2021  
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för 2021 har arbetats fram utifrån gällande 

lagstiftning och rapportstruktur. 

Varje nämnd beslutar själv om sina och sina eventuella utskotts 

sammanträdesdagar och kommunfullmäktige beslutar om sina 

sammanträdesdagar. 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesdagar 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att fastställa sammanträdesdagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-314 

§ 46 Projektinformation 
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om pågående projekt 

KUPAN KS-2020-236  

SIKT 2.0 KS-2020-189  

Välfärdsteknologi i omsorgen KS-2020-174  

Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland – God och nära 

vård – Vård i samverkan KS-2019-486 

Beslutsunderlag  
Information från socialchef och skolchef 

https://regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/god-och-nara-vard/lar-mer-

om-omstallningen-till-god-och-nara-vard-i-sodra-lappland 

https://vimeo.com/383861126/a29087c7be 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 

 

 

 

 

 

  

https://regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/god-och-nara-vard/lar-mer-om-omstallningen-till-god-och-nara-vard-i-sodra-lappland
https://regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/god-och-nara-vard/lar-mer-om-omstallningen-till-god-och-nara-vard-i-sodra-lappland
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KS-2020-33 

§ 47 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information från sociala 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-371 

§ 48 Besparingsförslag för att möta budgetunderskott 

inom socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsen beslut 2020-06-16 (KS-2020-298) och uppdrag till 

verksamheter som prognostiserar underskott i 2020 års beräkningar presenteras 

ytterligare möjliga åtgärder för att minska kostnader inom verksamheten. I 

femmånadersprognosen visar socialtjänsten beräknat underskott för året med – 

8,79 mkr. Prognosen visar att ytterligare åtgärder måste till för att minska och 

samordna verksamheter inom äldre och funktionshinderomsorgen. Nedan 

framskrivna förslag är fortsättning på redan beslutade och pågående processer 

med byggnation och samordning av verksamheter inom socialtjänsten. 

Åtgärderna väntas inte ge ekonomisk effekt under år 2020 men ger betydligt 

bättre förutsättningar för verksamheten att bli mer kostnadseffektivt 

kommande år för återhämtning från 2018 och 2019 års stora underskott. 

Beslutsunderlag 
Information från socialchef  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att utreda minskning av platser på Duvans särskilda boende/trygghetsboende 

Att införa intagningsstopp för särskilda boendeplatser Duvan, Fredrika 

Att ta fram fler besparingsförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Socialchef  
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§ 49 Delgivningar 
 

1 

Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020. 

2 

Nationellt centrum för kvinnofrid: 

Aktuellt från NCK nr 3 2020. 

3 

Nordens välfärdscenter: 

Inga barn eller unga ska lämnas utanför. 

4 

SKR Socialtjänst: 

Nyhetsbrev 25 juni 2020. 

5 

Läkemedelsverket: 

Nyhetsbrev 24 juni 2020. 

6 

Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna. 

7 

Tillfälligt vistelse 2 kap 6 § SoL. 

Det har inkommit från flera kommuner, 9 st. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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KS-2020-320 

§ 50 Omsorgsbehov i förskola i Åsele   
 

Ärendebeskrivning 
Rektor förskola presenterar möjliga lösningar utifrån det uppdrag som gavs på 

omsorgs- och utbildningsutskottets sammanträde 2020-06-24, § 40 att lösa kön 

in till förskola kan ny avdelning med full utrustning eller annan pedagogisk 

verksamhet med dagbarnvårdare startas. Båda innebär stora kostnader, inköp 

av material och säkerställande av inom- och utomhusmiljöer. Kön är just nu 

stor men den är osäker och beror av många olika faktorer och kommer att 

variera stort över tid. In- och utflyttningar påverkar. För att skapa en flexibilitet 

utan allt för stora kostnader föreslås att man, i förhandling med personal, ökar 

barngrupperna på befintliga avdelningar, men då också förstärker med extra 

personal. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från rektor förskola 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-006-24 § 40 

Omsorgs och utbildningsutskottet beslutar 
Att uppdra till rektor förskola att inleda arbetet med eventuella 

överinskrivningar på befintliga avdelningar med förstärkt personalstyrka 

Att verksamheten tar fram en kostnadsberäkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Barn & utbildning 
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KS-2020-321 

§ 51 Arbetsmiljöåtgärd för skolledning 
 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande rektor har ledningsansvaret för Åsele centralskola 1-9, Fredrika 

skola 1-6 och elevhälsan. 

Rektor förskola/förskoleklass/fritidshem har ansvaret för samtliga förskolor, 

förskoleklass och fritidshem i Åsele och Fredrika. 

From 2018 har det arbetats intensivt med elever som av olika anledningar 

hamnat under elevhälsans område, detta har inneburit att rektorernas 

arbetsuppgifter inte har rymts inom ramen för ordinarie arbetstid. Det 

pedagogiska ledarskapet har varit obefintligt vilket är en av grunduppgifterna 

för rektorerna att utföra. 

För att komma i fas med arbetsbelastningen måste åtgärder vidtas för att 

avlasta rektorerna så de får en bra arbetsmiljö och att arbetsuppgifterna ryms 

inom ramen för arbetstiden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-006-24 § 41 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att tillskjuta medel för att anställa en specialpedagog på 50% 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar  
Att uppdra till skolledning att redovisa underlag till nästkommande 

kommunstyrelsemöte 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn & utbildning 


