


   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings-              2020-10-13 
utskottet  Sida 1 av 15 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunhuset, 08:00 

 

Paragrafer  52 - 64 

Beslutande  Linnéa Lindberg (Åp) Ordförande 

  Gunnel Jonsson (s)  

  Anna Enfeldt  (c) Vice ordförande 

Övriga deltagare 

Eva-Lena Johansson, socialchef § 52-58, 63 

Birgitta Forsberg-Reinegren, socialsekreterare § 53 

Helen Ejergård, socialsekreterare § 54 

Kjell-Erik Lindberg, ekonom § 57 

Ewa Prawitz, ekonom § 57 

Yvonné Nordlander, skolchef § 58-62 

Susanne Sjölund, rektor § 60-61 

Anita Eriksson, förkolerektor § 60-61  

Jessica Olofsson, sekreterare 

 

Utses att justera Anna Enfeldt  (c)   

 

Justeringens tid och plats Socialkontoret 

 

Sekreterare   

  Jessica Olofsson 

Ordförande   

  Linnéa Lindberg 

Justerare   

  Anna Enfeldt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Omsorgs- och utbildningsutskottet   

                          Sammanträdes- 2020-10-13 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret 

Underskrift:   

 

 Dan Eriksson 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2020-10-13 
utskottet  Sida 2 av 15 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

 

Innehåll 

§ 52 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA ............................................................................................. 3 

§ 53 INDIVIDÄRENDEN ..................................................................................................................................... 4 

§ 54 SVAR PÅ REMISS: AVSIKTSFÖRKLARING FÖR EN GOD, JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD HÄLSA I VÄSTERBOTTEN 5 

§ 55 BESPARINGSFÖRSLAG FÖR ATT MÖTA BUDGETUNDERSKOTT INOM SOCIALTJÄNSTEN ............................ 6 

§ 56 RUTINER MOBILITETSSTÖD SOM KOMPLEMENT TILL FÄRDTJÄNST LAG (2014:132) .................................. 7 

§ 57 VERKSAMHETSINFORMATION SOCIALTJÄNSTEN ...................................................................................... 8 

§ 58 PROJEKTINFORMATION ............................................................................................................................ 9 

§ 59 UPPDATERING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING ........................................................ 10 

§ 60 VERKSAMHETSINFORMATION BARN OCH UTBILDNING .......................................................................... 11 

§ 61 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING BARN OCH UTBILDNING .......................................................................... 12 

§ 62 DELGIVNINGAR ....................................................................................................................................... 13 

§ 63 LEX MARIA .............................................................................................................................................. 14 

§ 64 HÄLSA – LÄRANDE – TRYGGHET, HLT SAMVERKAN BARN OCH UNGA. UTVÄRDERING LÄSÅRET 

2019/2020 ...................................................................................................................................................... 15 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2020-10-13 
utskottet  Sida 3 av 15 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

 

§ 52 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan med två extra ärenden. 
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KS-2020-27 

§ 53 Individärenden 
 

Ärendebeskrivning 
Information socialtjänsten 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2020-325 

§ 54 Svar på remiss: Avsiktsförklaring för en god, jämlik 

och jämställd hälsa i Västerbotten 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västerbotten är ett av två län som tilldelats uppdrag av 

regeringen för att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt 

regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Projektet genomförs i nära samverkan 

med Region Västerbotten och följs av forskare från Umeå Universitet. 

Övergripande mål för projektet är att utifrån regionala förutsättningar och 

nationella folkhälsopolitiska målet etablera en samordningsstruktur för ett 

strategiskt folkhälsoarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Region 

Västerbotten, kommunerna i Västerbotten samt andra nyckelaktörer i 

Västerbotten. 

Utifrån ovanstående har projektet tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring 

med fem utgångspunkter med nedan stående tre prioriterade områden.  

• En jämlik och jämställd hälsa 

• Psykisk hälsa 

• Hälsosamma levnadsvanor 

Mot bakgrund av att avsiktsförklaringen ska ge stöd för att underlätta och 

stärka folkhälsoarbetet bland aktörer i Västerbotten samt att vi tillsammans ska 

främja insatser för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela befolkningen så ser 

handläggare förslaget på avsiktsförklaringen som positiv och ett steg i rätt 

riktning vad gäller Åsele kommuns folkhälsoarbete. Det kan också ses som en 

nyckel till social och ekonomiskt hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Följebrev till remiss ”Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd 

hälsa i Västerbotten”. 

- Förslag till ”Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten”. 

- Barnkonsekvensanalys. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att ställa sig bakom förslaget gällande Avsiktsförklaring för en god, jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten.  
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KS-2020-371 

§ 55 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  

Besparingsförslag för att möta budgetunderskott inom socialtjänsten-minska 

antalet särskilda boendeplatser inom kommunens äldreomsorg 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att Duvans äldreboende minskas till 5 särskilda boendeplatser. Detta innebär 

att 7 av nuvarande 12 belagda särskilda boendeplatser avvecklas. 

Att sammanföra avdelningarna Stugan och Svalan vilket innebär att nuvarande 

24 platser minskas till 11 vilket innebär avveckling av 13 särskilda 

boendeplatser.  

Att intagningsstoppet på äldreboendet Duvan kvarstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-219 

§ 56 Rutiner Mobilitetsstöd som komplement till 

färdtjänst Lag (2014:132) 
 

Ärendebeskrivning 
Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 2014:132, 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. Kommunfullmäktige i Åsele kommun har infört mobilitetsstöd enligt 

lag 2014:132 i Åsele kommun. 

När en kommun inför mobilitetsstöd äger varje kommun frågan om riktlinjer 

och kriterier för mobilitetsstödet. Kriterierna kan exempelvis avse belopp, 

miljöbilskrav eller begränsningar av rätten till färdtjänstresor enligt 12§ 

färdtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 

Att anta riktlinjerna för mobilitetsstöd som ett komplement till färdtjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Socialchef 

IFO-chef 
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KS-2020-33 

§ 57 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport från delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 

Att uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med det prognosticerande 

underskottet. 
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KS 2020- 

§ 58 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 

God och nära vård KS-2019-486-9 

Beslutsunderlag  
Information från socialchef och skolchef 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-56 

§ 59 Uppdatering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast i februari 2020. 

Förändringar i lagstiftning och organisation gör att den behöver revideras 

löpande. Under hösten 2020 bereds förändringsförslag i alla tre utskott. 

Beslutsunderlag 
Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att godkänna reviderad delegationsordning enligt bilaga. 

Att revidera lagrum under kap. 8 Utbildning och skola enligt bifogat förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2020-27 

§ 60 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport från delårsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 

Att uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med det prognosticerande 

underskottet. 
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KS-2020-28 

§ 61 Uppföljning/utvärdering barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det har inkommit 5 

anmälningar och det jobbas på enligt upprättade planer.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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

1 

Göteborgs regionen, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Nyhetsbrev augusti 2020 

2. 

Läkemedelsverket 

Nyhetsbrev augusti 2020 

3 

Monika Roos 

Presentationer från dialogmöte ang. kollektivtrafik i samband med skolstart, 

2020-08-20 

4 

SKR Socialtjänst 

Nyhetsbrev 26 augusti 2020 

5 

Vellinge kommun 

Upphörande av beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i 

Vellinge kommun. 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 

Att delgivningarna läggs till handlingarna. 
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KS-2020-427 

§ 63 Lex Maria 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada (Lex Maria) är skriven gällande fel vid läkemedelshantering, där 

man inte följt gällande rutiner för delegering av läkemedelshantering. Personal 

har givit läkemedel utan att personen har delegering. 

Patienten har ej lidit några men av händelsen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från MAS. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2020-408 

§ 64 Hälsa – Lärande – Trygghet, HLT samverkan barn 

och unga. Utvärdering läsåret 2019/2020 
 

Ärendebeskrivning 
2016 startade Åsele upp arbetet med HLT, en samverkan mellan sjukvården, 

skolan och socialtjänsten. Syftet var dels att skapa en hållbar modell och 

struktur för det tidiga arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa och dels 

att säkra tidig upptäckt, erbjuda samlade insatser och en hög tillgänglighet för 

så många barn och unga som möjligt i Åsele Kommun. 

2018 intensifierades arbetet för HLT i samband med att Åsele sökte och 

beviljades utvecklingsmedel från Skolverket och Socialstyrelsen som på 

regeringens uppdrag genomförde ett treårigt utvecklingsarbete med syfte att 

förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser, TSI, 

(KS:2018/442) 

2018 i revisionsgranskning ”Samverkan kring barn och ungdomar som riskerar 

fara illa” (KS:2018/723), rekommenderades kommunen att säkerställa 

återkoppling till huvudman. Rutiner förtydligades med framtagande av årshjul 

för HLT samverkan med terminsvis utvärdering och uppföljning. Beslut 

fattades att uppföljning och utvärdering redovisas gemensamt från 

verksamheterna till Omsorgs- och utbildningsutskottet vid två tillfällen per 

läsår.  

Beslutsunderlag 
Årshjul HLT samverkan 

Utvärdering läsåret 2019/2020 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 

 

 


