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§ 12 Fastställande av föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar. 

Årsredovisning för socialtjänsten samt för barn och utbildning lyfts ut som ett 

eget ärende efter ärende 3 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar  

Att årsredovisning för socialtjänsten samt för barn och utbildning lyfts ut som 

ett eget ärende efter ärende 3. 

Att för övrigt fastställa föredragningslistan. 
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KS-2021-38 

§ 13 Verksamhetsinformation socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
IFO-chef infomarar om att de nu annonserar efter en biståndshandläggare, 

både en semestervikarie samt en tillsvidare tjänst. Covid-vaccinationen är klar 

inom IFO verksamheten, men på grund av det allvarliga smittläget fortsätter 

personalen att arbeta på distans. Inflödet av orosanmälningar ligger ganska 

högt. Det är ett högt tryck på biståndhandläggning, men med personalens 

kompetens har behovet av platser blivit löst. Sociala har fått beviljat drygt 1,2 

miljoner från statsbidrag riktat till familjehemsfrågor. Det ekonomiska 

biståndet ökar, detta främst på grund av inflyttningar. Det arbetas för en ökad 

samverkan med region 10 för att kunna säkra kompetensen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar  

Att notera informationen. 
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KS-2021-123 

§ 14 Årsredovisning 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av 2020 årsresultat inom socialtjänstens verksamhetsområden. 

Sociala visar totalt ett underskott på 6,7miljoner jämfört med budget. 

Underskottet beror främst på höga personalkostnader med anledning av 

rådande pandemi. Inom vård SOL och HSL visar underskottet 7,7miljoner. 

Detta avser främst ökade personalkostnader och ökat antal insatser inom 

hemtjänst. Inom LSS redovisas ett underskott på 1,8miljoner på grund av ökade 

kostnader för elevhemsboende samt ökade personalkostnader.  

Beslutsunderlag 
Årsresultat 2020  

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet förslag till beslut 
Att fastställa Socialtjänstens årsredovisning.  

Att fastställa barn och utbildnings årsredovisning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen                                                                                      
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KS-2021-41 

§ 15 Ekonomisk rapport socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomisk rapport februari 2021. Det är höga kostnader för 

skyddsmaterial på grund av Covid. Flertalet bidragsansökningar är gjorda och 

avvaktar besked.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Resultatrapport februari 2021 

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar  

Att notera informationen 

Att uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med det prognostiserade 

underskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Socialchef 

Enhetschefer socialtjänst. 
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KS-2021-131 

§ 16 Handlingsplan - Att förebygga suicid 
 

Ärendebeskrivning 
Suicid är ett folkhälsoproblem, i Sverige sker det ca 1500 suicid per år och av 

dessa är ca en tredjedel kvinnor och ca två tredjedelar män. Vad gäller 

självmordsförsök är andelen omvänt, dvs ca två tredjedelar kvinnor och en 

tredjedel män. I Åsele genomfördes under 2020 sju självmordsförsök. 

I Sverige har suicidprevention länge setts som ett uppdrag främst för 

psykiatrin, men på senare år har ett bredare engagemang börjat växa fram från 

såväl professionella organisationer som från den ideella sektorn. För att vi ska 

nå varaktig framgång med det suicidpreventiva arbetet behöver vi ha ett brett 

samhällsengagemang där alla aktörer hjälper till utifrån sitt perspektiv. 

Barnkonventionen är en viktig del i arbetet med att förebygga suicid och att 

främja psykisk och fysisk hälsa. 

Riksdagen antog 2015 ett nationellt handlingsprogram som utgår både från ett 

befolkningsperspektiv och ett individperspektiv och som pekar ut angelägna 

åtgärdsområden som ex spridning av information, öka kompetensen kring 

metoder och insatser till individen samt stöd till frivilligorganisationer.  

Handlingsplan för suicidprevention på länsnivå håller på att tas fram men 

Region Västerbotten har varit tydlig med att kommunerna ska påbörja 

framtagandet av sina lokala handlingsplaner och inte vänta in länsplanen. I den 

handlingsplanen anges insatser för åldersgrupperna barn och unga, vuxna och 

äldre. Syftet med insatserna i handlingsplanen är att med olika aktiviteter öka 

medvetenheten och engagemanget om suicidprevention.  

Målsättningen med den lokala handlingsplanen är att skapa ett nätverk och 

rutiner som vi alla i våra olika verksamheter och professioner ska kunna 

använda i möten med personer med psykisk ohälsa samt verka för att 

uppmärksamma problematiken och för att motverka stigmat kring suicid. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av IFO-chef 

Handlingsplan - Att förebygga suicid 

Förslag på samverkansavtal 

Tjänsteskrivelse 
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Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår  

Att anta handlingsplan för suicidprevention. 

Att kommunchef tecknar lokalt samverkansavtal, Att förebygga suicid, med 

Region Västerbotten och polismyndigheten Södra Lappland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-132 

§ 17 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen § 15 

Särskilda kommittéer/rådgivande organ 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut har rådet haft tjänstemän till sitt förfogande med särskilt 

administrativt ansvar för rådets verksamhet samt del av kansliresurs. Rådet får 

infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, beredningar och 

anställda om det behövs för att rådets ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Förslagsvis tas det administrativa ansvaret för rådets verksamhet bort. 

Kansliresurs med hjälp av tex utskick av kallelser och mötesnoteringar 

kvarstår.  

Rådet är inte ett beslutande organ. Förslagsvis utses en sekreterare vid mötet 

som skriver mötesnoteringar.  

Rådet får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, 

beredningar och tjänstemän, om det behövs för att rådet ska kunna fullgöra 

sina uppgifter.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information av IFO-chef 

Utdrag ur Kommunstyrelsens reglemente § 15 

Tjänsteskrivelse  

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar  

Att skicka förslaget på remiss till partierna och råden. 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Eva-Lena 

Partierna 

Råden  
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KS-2021-144 

§ 18 Omflyttning verksamhetslokaler äldre och 

funktionshinderomsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Med mål att utveckla nuvarande SoL och LSS boenden för högre grad av 

lokalnyttjande och effektivare samordning av personal har anpassning av 

lokaler och verksamheter gjorts i en process i flera steg för ombyggnation. 

Enligt beslut pågår ombyggnationer inom Åseborgs lokaler för att inrymma fler 

verksamheter. 

I nuvarande planering är målsättningen att hemtjänstens verksamhet ska flytta 

till Åseborg lokaler. Samordningsvinst ses att hemtjänsten och hemsjukvården, 

som har många samröringspunkter och behov av nära samarbete, lokaliseras i 

närheten av varandra. Nyligen har konstaterats att tilltänkta lokaler för 

hemtjänstens personalutrymme kräver omfattande renovering till högre 

kostnad än planerat före inflyttning. 

För samordning av verksamheter finns alternativa lösningar för att inrymma 

fler verksamheter inom Åseborgs lokaler där samordningsvinster nås men 

innebär att verksamheter måste beredas andra lokaler eller att tilltänkt 

trygghetsboende på Bofinken 3 måste flyttas och bereda plats för annan 

verksamhet.  

Ansökan till Boverket måste inlämnas inom nuvarande byggprocess med kort 

tidsperspektiv och verksamheten behöver politiskt ställningstagande om 

vägval för fortsatt process för omställning och verksamhetsplanering.   

Beslutsunderlag 

Muntlig information Teknisk chef, Fastighetsansvarig samt IFO-chef.  

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att uppdra till verksamheterna att ändra i ansökan till Boverket.  

Att uppdra till verksamheterna att utreda omflyttning av verksamhetslokaler 

utifrån nya förutsättningar. 

 

Expediering 
Kommunchef 

Socialchef 

Teknisk chef 

Fastighetsansvarig tekniska 
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KS-2021-145 

§ 19 Tilläggsäskande investering inventarier Äldreomsorg 
 

Ärendebeskrivning 

Tilläggsäskande 2021 med anledning av behov för inköp av 

tvättmaskiner och inventarier till tvättstuga. Omflyttade 

investeringsmedel från 2020 har använts till inköp av inventarier för 

detta. Tilläggsäskande avser möbler personalutrymme, 

gemensamhetsutrymme (soffa, fåtöljer, sänkbara bord, stolar etc) 

avseende två avdelningar.                            

Beslutsunderlag 
Investeringsäskande 2021 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att bevilja investering för inventarier till vårdavdelningar 200 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
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KS-2019-486 

§ 20 Projektinformation 
 

Ärendebeskrivning 
IFO-chef, Kommunchef och Skolchef informerar om de pågående projekten. 

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 
Medborgarenkät 

Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  
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KS-2021-39 

§ 21 Verksamhetsinformation barn- och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Rektor förskola redovisar verksamhetsinformation gällande förskola och fritids. 

Det är ett högt tryck på förskoleplatserna, i dagsläget finns överinskrivningar. 

Förskoleplatsansökningar kommer in hela tiden. Statsbidrag för förstärkningar 

inom förskolan har godkänts. Klass 2 - 4 studerar på distans vilket har ökat 

tycket på fritids. Samarbete är påbörjat med tekniska för planering av lokaler i 

och med en tillfällig utökning i höst.  

Rektor skola redovisar verksamhetsinformationen gällande skolan. En träff har 

skett inför höstens planering av tjänster. En viss brist på bemanning föreligger 

men en plan om lösning finns. Årkurs 2 – 4 har distansundervisning och 7 – 8 

har fjärrundervisning. Det bedöms vara ett högt tryck på ledningen på grund 

av pandemin och det merarbete det ger. Lovskola kommer erbjudas i 

digitalform. Nationella prov kommer endast utföras av Åk3. Den tillsatta 

tjänsten inom elevhälsan är ett gott stöd och påverkar positivt.  

Skolchefen informerar om att användandet av munskydd i kollektivtrafik 

måste ökas. SFI fortsätter på distans. Inskrivningar och ansökningar till SFI 

fortsätter komma in. Även inom vuxenutbildningen ökar ansökningarna. 

Avtalet med Bonliva har sagts upp. Arbetet med upphandlingsenheten är 

påbörjat för tillsättning av ny psykolog. Tiderna för läsåret 2021 – 2022 är 

bestämda.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  
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KS-2021-139 

§ 22 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Ärendebeskrivning 
I Patienssäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vårdgivaren att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 

vårdskador inom verksamheten. 

Kommunstyrelsen är vårdgivare och är ytterst ansvariga för den hälso- och 

sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats i Åsele kommun. 

Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregående 

årsarbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse” daterad den 8 mars 2021 från 

rektor/elevhälsochef Susanne Sjölund. 

Patienssäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Åsele kommun 

2020, daterad den 5 januari 2021 från skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar, Johanna Dahlberg. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att notera informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen                                                                                                                     
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KS-2021-42 

§ 23 Ekonomisk rapport barn och utbildning  
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk redovisning för januari och februari 2021 för barn- och utbildning.  

Det finns intäkter som inte är budgeterade.  

235 000 kronor är beviljat från Skolmiljarden  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att notera informationen.  
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KS-2021-40 

§ 24 Uppföljning/utvärdering barn och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Förskolan inga händelser. 

Grundskolans tidigare fall är avklarade. I dagsläges finns två nya fall. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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

1  

IVO – Tillsyn med anledning av Covid-19 – KS-2020-280:7 

2 

Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

3 

Pandemi och kompetensförsörjning. 

4 

Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 

kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 

5 

Nyhetsbrev – Nordens välfärdscenter Januari 2021 

6 

Nyhetsbrev – Myndigheten för delaktighet nr 1 2021 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna.  

 

 

 

 

      

 


