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§ 76 Fastställande av föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan. 
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KS-2021-38 

§ 77 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2021-41 

§ 78 Ekonomisk rapport socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport för socialtjänsten visar en negativ avvikelse mot budget, 

beror främst på grund av höga personalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning.  

Ekonomisk rapport Sociala september 2021 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  

Att uppdra till verksamheten att fortsätta arbeta med det prognostiserade 

underskottet. 
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KS-2021-432 

§ 79 Överenskommelse mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region 

Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 
Rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region 

Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, Samråd vård och omsorg 2021-10-22 

Nuvarande politisk överenskommelse VLL 2343 2-2017 

Ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket innebär att 

inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla patienter i snitt 

inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och sjukvård har skickat 

ett meddelande om utskrivningsklar.  

Att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård gäller.  

Att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen 

mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 

2343 2–2017).  

Att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 januari 

2022. 

 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen   
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KS-2021-444 

§ 80 Riktlinjer Anhörigstöd 
 

Ärendebeskrivning 
I Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § framgår att kommunstyrelsen ska erbjuda stöd för 

att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 

eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.  

Kommunen bör ha ett brett utbud för att kunna tillgodose gruppers och 

individers olika behov.  Att erbjuda stöd innebär att kommunen bör utforma 

insatser som passar både den anhöriga och den närstående. I riktlinjer 

anhörigstöd redogörs för anhöriggrupp/individuella samtal, anhörigbidrag, 

avlastning, förebyggande hembesök och daglig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer Anhörigstöd, Individ och familjeomsorgen 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att anta riktlinjer Anhörigstöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Socialchef 

IFO-chef 

Enhetschefer äldre och funktionshinderomsorg 

Biståndshandläggare  
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§ 81 Projektinformation  
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om pågående projekt 

SIKT 2.0 KS-2020-189 – projektet rullar på.  

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 - en utbildning pågår med inriktning på digital 

välfärdsteknik tillsammans med Akademi Norr.  

Kommun fri från våld KS-2018-494 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Omsorgs- och utbildnings               2021-11-10 
utskottet  Sida 9 av 14 
 

________________________________________________________________________________________ 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 
Signatur 

KS-2021-39 

§ 82 Verksamhetsinformation barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Rektor på förskolan informerar om att renovering av avdelning Renen är på 

börjad, verksamheten befinner sig för tillfället på Tallmon. Den nya 

avdelningen Lyan är på gång att öppna. Det förkommer en brist av vikarier 

inom verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2021-42 

§ 83 Ekonomisk rapport barn och utbildning  
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport för barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Ekonomisk rapport BoU september 2021. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  

Att uppdra till verksamheten att fortsätta arbeta med det prognostiserade 

underskottet. 
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KS-2021-446 

§ 84 Föreläggande vite 
 

Ärendebeskrivning 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på att 

vårdnadshavaren inte gjort vad som denna är skyldig att göra för att så ska ske, 

får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 

skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. Föreläggande skall vara väl 

underbyggt med grundläggande utredning och vårdnadshavare och elev skall 

ges möjlighet att inkomna med orsaker till frånvaron. 

Beslutsunderlag 
Enligt 7 kap 23 § Skollagen gäller följande: 

”Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på elevens 

vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 

får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 

skyldigheter. För en elev i specialskolan, sameskolan och förskoleklass vid en 

skolenhet med specialskola eller sameskola är det istället huvudmannen för 

respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 

skyldigheter.  

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. 

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat besluta (SFS 

2017:1115).” 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att uppdra till skolchef och ansvarig rektor påbörja utredning för ett 

föreläggande med vite gällande elev i grundskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Skolchef 

Rektor skolan  
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KS-2021-40 

§ 85 Uppföljning/Utvärdering barn och utbildning  
 

Ärendebeskrivning 
1anmälan som är avslutad. Inom skolan har det inkommit 11st anmälningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

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

1 KS-2019-360 

Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020: 

Redovisning 

Redovisning kalkyl 

Redovisning av genomförda insatser 

Beslut om redovisning 

2 KS-2020-186 

Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 

undervisningstid för 2020: 

Redovisning 

Lista 

Redovisning av kostnader 

Beslut om redovisning 

3 KS-2020-60 

Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2020: 

Redovisning 

Beslut om redovisning 

4 KS-2021-438 

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2021: 

Rekvisition 

Kalkylunderlag rekvisition 

Beslut om rekvisition 

5 

IVO - Kommunens kontakt betydelsefull för dem som berörs av förändrade 

socialtjänstinsatser:  

Nyhetsbrev 4 oktober 2021  

6   

SKR Socialtjänst:  

Nyhetsbrev 21 oktober 2021 

7 

Göteborgsregionen – Arbetsmarknad och social välfärd: 

Nyhetsbrev oktober 2021 

8  

Riksrevisionen:  

Rapport - Stora utvecklingsbehov inom statens suicidförebyggande arbete 
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9  

Folkbildningsrådet: 

Rapport - Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras 

samhällsengagemang 

10 

Myndighet För Delaktighet: 

Nyhetsbrev oktober 2021 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna.  

 

 


