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§ 72 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan. 
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KS-2020-33 

§ 73 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från socialtjänsten 

Beslutsunderlag 
Socialchefen berättar om Covid-läget inom äldreomsorgen. 2 boenden är 

smittade men läget är stabilt på de sjuka. Man kommer nu att ha regelbundna 

provtagningar av både de boende och personalen i samråd med smittskydd. 

Läget på avdelningen är bra och man har satt in extra personal. 

Sjuksköterskeläget däremot är ansträngt. Snart drar vaccinationerna igång och 

då krävs mer sjuksköterskeinsatser. Inget besöksförbud i nuläget, men 

restriktioner för besöken finns. Information har lagts ut i media.  

IFO har det relativt lugnt.. En ny socialsekreterare är rekryterad och börjar sitt 

arbete i Januari. 

Åsele har tackat ja till att vara referensgrupp för Våld i nära relationer. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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§ 74 Ekonomisk rapport socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
 Muntlig information om ekonomin. 

Beslutsunderlag 
I den första ansökan fick sociala tillbaka 91,4% av kostnader man hade ansökt 

om pga Covid. En andra ansökan är inskickad men man får inget beslut förrän i 

Januari.  

Kostnaderna har minskat med 300 000 kr.  

Pga sjuksköterskerekryteringen som måste ske pga Covid, kommer 

kostnaderna att stiga, men man hoppas på att kunna återsöka denna kostnad.  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 

Att fortsätta jobba med det prognosticerade underskottet. 
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Diarienummer 2020–474 

§ 75 Riktlinjer för samhällsorientering i Åsele kommun 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna är enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare skyldiga att erbjuda samhällsorientering. Det 

kommunala uppdraget definieras i Förordning (2010:1138) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I förordningen framgår att 

en plan för samhällsorientering ska finnas i varje kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Plan för samhällsorientering i Åsele Kommun. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 

Att anta Riktlinjer för samhällsorientering i Åsele Kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 
Eva-Lena Johansson Lena-Marie Lindgren 

Socialchef  IFO-chef  
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§ 76 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 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2020-27 

§ 77 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information från barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Förskolan har fullsatt med överinskrivningar och en kö på 4 månader för att få 

en förskoleplats.  

Det sker ingen ihopslagning av avdelningar inför julen detta år pga pandemin. 

Detta gör att det krävs full personalstyrka.  

Alla avdelningar har nu fått ”akutlådor” med skyddsutrustning om det skulle 

uppkomma en situation med Covid-19. Detta har gjorts i samråd med 

smittskydd.  

HBTQ-projektet är klart i slutet på December. En plan kommer. 

I grundskolan har rektor fått 50% resurs, specialpedagog.  

I högstadiet jobbar en lärare med distansundervisning och assistent finns i 

klassrummet med elever. Alla lärare ska prova på distansundervisning för att 

vara förberedda om det skulle bli nödvändigt med distansundervisning för 

alla.  

Svårt att hitta behöriga lärare. 

Skolpsykolog finns på plats fyra timmar per vecka.  

50 elever har stora behov av stöttning.  

SBSM- specialpedagogiska skolmyndigheten, har ett projekt för elevhälsan. 

Ansökan kommer att göras.  

Diskussionerna fortsätter angående gymnasieförbund. 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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§ 78 Ekonomisk rapport barn- och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
 Muntlig information om ekonomin. 

Beslutsunderlag 
Negativ prognos för budgeten pga många oförutsedda kostnader som inte varit 

budgeterade. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med den prognosticerande 

underskottet. 
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KS-2020-28 

§ 79 Uppföljning/utvärdering barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 
Två inkomna ärenden är utredda och klara.  

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

1  

Myndigheten för delaktighet – Film om smittspridning för personer med IF. 

2 

Omsorgsprisindex 2020 – Viktig information från SKR, cirkulär 20:45 

 


