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§ 26 Fastställande av föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

Förslag till beslut 
Att fastställa föredragningslistan. 
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KS-2021-196 

§ 27 Patientsäkerhetsberättelse  
 

Ärendebeskrivning 
Enl. Patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
kvalitetsarbete, så ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar patientsäkerhetsberättelse 
för 2020. 

 
Patientsäkerhetsberättelsen delger det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. 

 
Den berättar hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår 2020. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Patientsäkerhetsberättelse Statistik inlandskommunerna 

Information av Inger Ahlqvist MAS 

Förslag till beslut 

Att notera informationen 
Att nya mål och strategier för 2021-2022 beslutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2021-05-04 
utskottet  Sida 5 av 16 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

 

KS-2021-38 

§ 28 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från Socialtjänsten.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Att notera informationen 
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KS-2021-41 

§ 29 Ekonomisk rapport socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport från socialtjänsten 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning om ekonomin.  

Förslag till beslut 
Att notera informationen 
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KS-2021-205 

§ 30 Samverkan verksamhetslokaler för öppen 

verksamhet Träffpunkten och daglig verksamhet LSS 

jobb och Service. 
 

Ärendebeskrivning 
Med mål för högre grad av nyttjande av lokaler och effektivare samordning av 

personal föreslås att Träffpunktens öppna verksamhet samnyttjar lokal med 

daglig verksamhet LSS jobb och service. Förslaget ses även som ett led i 

Kommunstyrelsens uppdrag till verksamheten (KS-2021-172) att minska 

kostnader inom Socialtjänstens verksamhet. 

Samverkan har lyfts vid olika tillfällen i dialog med verksamheterna under 

senaste åren men har inte kommit vidare till förändring. Behov av lokal för 

förskoleverksamhet där Träffpunktens nuvarande lokal är anpassad för 

förskolans behov påskyndar processen och föranleder att beslut fattas inom 

kort.  

Samnyttjande av lokal ses vinster i form av delad lokalhyra och minskade 

driftskostnader. För ytterligare samordningsvinster ses även möjlighet att 

personalgrupperna går samman från två enheter till en men i detta är det 

fortfarande frågor kvar att reda ut. Goda möjligheter till fördjupad samverkan 

ses med fortsatt dialog mellan arbetsgrupperna.    

Fortsatt dialog för att konkretisera hur samarbete kan se ut hindrar inte att 

samnyttjande av lokal görs då båda verksamheterna är små enheter och avsedd 

lokal motsvarar behoven för berörda målgrupper och dess verksamhet. 

Samnyttjande av lokal hindrar inte att god verksamhet tillhandahålls för 

deltagare och besökare inom respektive målgrupp. 

De ekonomiska vinster som ses är effektivare lokalutnyttjande och med lyckad 

samordning av personalgrupper ses en långsiktigt hållbar lösning för berörda 

målgrupper. 

Beslutsunderlag 
Samverkan verksamhetslokaler för öppen verksamhet Träffpunkten och daglig 

verksamhet LSS, jobb och service 

Förslag till beslut 
Att Daglig verksamhet LSS, Jobb och service samnyttjar lokal med 

träffpunktens öppna verksamhet 
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Att Uppdrag ges att konkretisera fördjupad samverkan med samordning av 

personal 

Att Uppföljning görs efter 6 månader 
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§ 31 Projektinformation  
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om pågående projekt 

KUPAN 2.0 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 

Kommun fri från våld KS-2018-494 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Att notera informationen  
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KS-2021-39 

§ 32 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Skolchef informerar om aktuellt läge 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Att notera informationen  
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KS-2021-42 

§ 33 Ekonomisk rapport barn och utbildning  
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk redovisning från barn- och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Tremånaders rapport 

Förslag till beslut 
Att notera informationen.  

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2021-05-04 
utskottet  Sida 12 av 16 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

 

Diarienummer KS-2021-210 

§ 34 Behov av utökade platser i förskola hösten 2021 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunen är det många barn i kö samt att kommunen har fler att vänta 

utifrån födelseantal 2019-2020 i kommunen. De platser som finns i dagsläget 

kommer inte att räcka. I Skollagen 2010:800 14§ står det att barn ska erbjudas 

plats inom fyra månader från det att vårdnadshavare anmält önskemål. 

Uppfyller kommunen inte det kan vi vid en anmälan till Skolinspektionen 

delges vite.  

Undertecknad har på uppdrag av OU tittat på olika lösningar för att lösa 

kösituationen.  

Det alternativet som är tittat på är annan pedagogisk omsorg, det vi tidigare 

kallade dagbarnvårdare, men det innebär att man måste erbjuda verksamhet i 

förskola 15 timmar/vecka, det ökar belastningen i förskolan vilket inte är 

fördelaktigt. Det innebär också att vi får en arbetsmiljö för barn att säkra utifrån 

Arbetsmiljölagen. 

Har under våren haft diskussioner med tekniska för att titta på vilka lokaler 

som finns tillgängliga. Ett förslag som vi diskuterat är gamla Lyan, där 

kommunen hade förskola tidigare innan man minskade antal platser i 

kommunen. Den lokalen äger kommunen vilket innebär en låg kostnad att få 

använda den lokalen. Lokalen är säkrad i innemiljö eftersom den är ombyggd 

som förskola och förskolan Villans utemiljö finns tillgänglig i anslutning till 

lokalen. 

Planen är att det ska vara en kortsiktig lösning och att den avdelningen ska 

avvecklas så fort behovet av platser minskar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Att medel tillskjuts för att starta upp en avdelning under tiden som behovet 

finns.  

Att medel tillskjuts, 1 500 000:-, till personal, kommer att vara mellan 2-3 

personal utifrån antalet barn som placeras. 
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Att medel för matkostnad tillförs i nuläget finns går kostnaden ej specificera.  

Att medel tillskjuts, 25000:-, till förbrukningsmaterial. 

Att befintliga möbler, porslin och lekmaterial användas i största mån. 
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KS-2021-85 

§ 35 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsenden   
 

Ärendebeskrivning 
Skolverket beslutade om medel tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att säkerställa barn och elever den utbildning de ha rätt till, trots covid-19-

pandemin. Medels ka fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i 

ålder 6-19år i kommunen och ska användas till insatser i kommunal och enskild 

verksamhet i skolväsendet.  

Åsele Kommun får 234 663kr. Pengarna kommer in som generellt statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Beslut Skolverket med bilagor. 

Förslag till beslut 
Att öka budgetram för BoU med 234 663kr och ska användas enligt 

ärendebeskrivning.  
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KS-2021-40 

§ 36 Uppföljning/Utvärdering barn och utbildning  
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Att notera informationen. 
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§ 37 Delgivningar 
 

1   

Skrivelse Hur kommer Åsele Kommun att uppmärksamma Europeiska dagen 

om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp 

Skolundersökningen om brott 2019 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

2   

Synskadades Riksförbund - Uttalande - Synskadade i kläm under pandemin 

3 

Information från regionvästerbotten 

4 

Barn och unga i spåren av en pandemi 

5 

MFDs nyhetsbrev nr 3 2021 

6 

Nyhetsbrev SKR Socialtjänst 12 april 2021 

 

Förslag till beslut 
Att delgivningarna läggs till handlingarna. 


