
ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-10-01  1(13) 

      

Plats och tid Kommunkontoret i Åsele, 2015-10-01, kl. 09:00 – 11:30 

 

Beslutande Ulla Hellman  ordförande 

 Stig Danielsson  

 Sören Skoglund       

 Maj Jonsson 

 Gunilla Abrahamsson 

 Gunnel Jonsson 

        

             

             

  

Övriga deltagande Sonja Vikman sekreterare 

 Maj Ågren Jonsson socialchef 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom 

 Monika Roos trafikplanerare 

 

            

             

Utses att justera Maj Jonsson  

 
 

Justeringens plats och tid  Socialkontoret Åsele, 2015-10-19  
 
 

Sekreterare                        Paragrafer   14 - 25 

 Sonja Vikman 

 
Ordförande   
 Ulla Hellman 

 
Justerare  

 Maj Jonsson 

 

  

 ANSLAG/BEVIS  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 

Sammanträdesdatum  2015-10-01 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2015-10-19 anslags nedtagande           2015-11-11 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Åsele 

 
Underskrift  
 Sonja Vikman 

 
  Utdragsbestyrkande    
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 § 14 
 

 Godkännande av dagordning 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att godkänna dagordningen. 

 ----- 
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 § 15 
 

 Val av vice ordförande 
  

Enligt reglementet för Kommunala tillgänglighetsrådet ska 

ordförande utses av kommunstyrelsen och vice ordförande  

ska utses av rådet. 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att utse Sören Skoglund till vice ordförande. 
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 §16 
 

 Val av justerare för dagens protokoll 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att utse Maj Jonsson till justerare. 

 ----- 

 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Justerandes sign.                                Utdragsbestyrkande  

   

Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-10-01 17 5 

 

 

 

§17 
 

 Ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-2018 
 

 Ledamöter                                Ersättare 

 

 Ulla Hellman, KS                                Thure Ekegerd KS 

 

 Urban Lindström, KS                                Gunnel Jonsson KS 

 

 Sören Skoglund, HLF 

 

 Gunilla Abrahamsson, Astma & Allergi 

 

 Stig Danielsson, Hörsel 

 

 Maj Jonsson, Reumatikerna 

 

 Karin Morén Almroth, Diabetes 

 

 Vakant Neuroförbundet 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att notera informationen 
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 § 18 
 

 Ingvar Fischers utredning angående hemtjänsten 

 

Kjell-Erik Lindberg, ekonom, och Maj Ågren Jonsson, socialchef, 

informerar om arbetet kring hemtjänsten. 
 

Revisorerna gjorde en genomgång av Åsele kommuns hemtjänst och 

kom fram till att den var väldigt kostsam. Det fanns även för mycket 

”kringtimmar” som ingen kunde redovisa. 

Socialtjänsten gav i uppdrag till Ingvar Fischer att göra en genomlysning 

av hemtjänsten och arbeta med personalen för att få ner kostnaden och 

göra arbetet mer effektivt. De har arbetat med detta i ett helt år och nu 

börjar man se resultat. 

Fischer har utarbetat ett program som kallas FiReda, där varje arbetad 

timme förs in. Man kan se restider, arbetstider och kringtider, så nu har 

man full kontroll över kostnader i verksamheten. Hemtjänsten har gått 

från att kosta 600 kr/tim för några år sedan, till att kosta 363 kr/tim i 

dagsläget. 

Med ett enkelt knapptryck går det att få fram nyckeltal och statistik på 

allt som rör hemtjänsten.  
 

Flera andra inlandskommuner är också intresserade av programmet. 
 

Eftersom de flesta brukarna inom hemtjänsten finns i centrala Åsele har 

man tagit bort två bilar och ersatt dem med cyklar istället. Det finns 

fortfarande tillgång till bil om man ska långt bort eller om man måste 

frakta saker. 
 

Maj har utrett biståndsbedömningen som inte har fungerat 

tillfredställande. Kommunen har anställt en ny biståndsbedömare som 

håller på att gå igenom alla beslut och göra uppföljningar. 
 

Larmsystemet inom äldreomsorgen är gammalt och fungerar dåligt.  

IT-avdelningen arbetar för att ta fram ett modernare system som måste 

komma igång inom en snar framtid. 
  

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att notera informationen 
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§ 19  
 

Information om Bofinken-Åseborg 
 

Socialtjänsten fick av politiker uppdraget att tömma Bofinkens 

avdelning på Åseborg. Alla boende, utom en, har flyttats till Svalan. 

Flytten gick ganska fort och lägenheterna på Svalan är mycket 

mindre än på Bofinken, så många anhöriga blev upprörda. De hade 

velat få prata om flytten och planera den i lugn och ro. 
 

Nu har man ändå börjat bo in sig på Svalan och det positiva är att de 

boende och personalen har kommit varandra närmare. De sitter oftare 

tillsammans ute i dagrummet och hittar på olika aktiviteter. 

Bofinken har en boende kvar som snart kommer att flytta. 
 

Lägenheterna ska renoveras och fräschas upp, brandsäkerheten ska 

ses över liksom ventilationen. Bofinken kommer att bli ett 

trygghets/seniorboende för de som är 55+ när allt är klart. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet anser att det är viktigt att man 

tänker på tillgängligheten nu när man ska bygga om på Bofinken. 

Finns det hiss? IT? Har man tänkt på allergier? Vad använder man 

för material? Det är mycket att tänka på. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet utser en representant som ska vara 

med i planeringsarbetet inför ombyggnad och reparationer. 
  

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

att utse Gunilla Abrahamsson till representant för 

tillgänglighetsrådet när det gäller ombyggnationer och 

reparationer av kommunens fastigheter. 
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 § 20 

 

 Äldreomsorgsplan 
 

Nu har arbetet med att uppdatera kvalitetsledningssystemet i 

äldreomsorgen kommit igång och man implementerar 

äldreomsorgsplanen i verksamheterna som det är tänkt.  

Arbetet har fördröjts på grund av att en enhetschef blev sjukskriven 

under försommaren och efter tillfrisknandet kommit in på en 

utbildning som började nu på hösten.  

Biståndsbedömaren slutade i sommar så arbetsbelastningen har varit 

tung, berättar Maj Ågren Jonsson.  

En ny biståndsbedömare är anställd och man har haft intervjuer med 

några sökande till enhetschefstjänsten. I höst ska allt vara klart med 

personalstyrkan. 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att notera informationen 
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 §21 
 

 Halvårsbokslut och Budget 2016 
 

 Kjell-Erik Lindberg, ekonom, informerar om budget. 
  

 Halvårsbokslutet visar ett underskott på 4,4 miljoner. 

Socialtjänsten har det högsta underskottet och det på grund av 

ungdomar som av olika skäl är placerade i HVB- och familjehem. 
 

Inför 2016 ska man koncentrera sig på förebyggande arbete bland 

barn och ungdomar. Samarbetet med skolan har förbättrats och en 

samverkansgrupp har bildats mellan olika aktörer. Man har även sökt 

pengar från Socialstyrelsen. 

Socialtjänsten har anställt en socialpedagog som träffar familjer och 

ger stöd. Detta arbete gäller även invandrar-och flyktingfamiljer. 
 

IFO (Individ- och Familjeomsorg) har under en lång tid varit 

underbemannade. 
 

Alla avdelningar går nu igenom sina verksamheter för att se om man 

kan spara och effektivisera verksamheten. 5,3 milj. ska sparas till 

2016-års budget. 
 

Kjell-Erik berättar om stimulansmedel som staten kommer att betala 

ut till förstärkning av personal inom äldreomsorgen. 

I Åsele kommun kan man ta tillbaka uppsägningar i och med dessa  

medel. 
 

 Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

 att notera informationen 
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 §22 
 

 Information om bussar och ringbilen 
 

 Monika Roos informerar om bussar och ringbilen. 

I och med att Lycksele tagit bort sina lokalbussar så kom 

förbindelsen mellan Lycksele resecentrum och lasarettet bort. 
 

Från 1 juli har Länstrafiken utökat ordinarie regiontrafik för att det 

ska finnas en förbindelse kvar till lasarettet. Det medför att man 

måste byta buss vid resecentrum på morgonen för att komma till 

lasarettet. 

Informationen finns bl.a. på asele.se men är svår att hitta. Monika  

har pratat med Länstrafikens ansvariga och påtalat att informationen 

är svåråtkomlig. 
 

Ringbilarna ersätter de bussar som tidigare gick ut till alla byar. 

Även om man inte är berättigad till kommunal färdtjänst så kan  

man beställa en ringbil. Ringbilen trafikerar ett visst område en viss 

dag i veckan och går bara om någon beställt en resa. 

Tiderna är så anpassade att man får vara på centralorten mellan  

kl. 10 – 12 för att uträtta ärenden. Med centralort menar man Åsele 

och Fredrika. Man ska kunna åka ringbilen oavsett i vilken by man 

bor. Beställningen ska göras dagen före och biljettkostnaden 

motsvarar en bussresa.  

Det går även att åka ringbil till Solberg för att ta sig med buss 

därifrån till Örnsköldsvik. 
 

Under 2015 kommer det att göras en sammanställning av ringbils- 

verksamheten. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

att notera informationen 
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 § 23 
 

 Tillgänglighet 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet har tidigare beslutat att göra en 

tillgänglighetspolicy som ska användas när kommunen renoverar, 

eller bygger nya, lokaler. Det fanns tidigare en grupp som granskade 

ritningar, där dåvarande handikapprådet var representerat, men det 

var inte en så lätt uppgift. 
 

Alla kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla. Alla 

sammanträdesrum och offentliga lokaler ska kunna besökas av alla 

oavsett funktionshinder. 

Det ska finnas hiss, ramp, dörröppnare, hörslinga t.ex. Allergiker och 

elallergiker får inte glömmas bort. 
 

Hembygdsområdet har verksamhet på övre våningen i kyrkstugorna 

och det är omöjligt för någon som är rullstolsburen att besöka. 

Åslia, som inte är kommunens lokal, har ingen ramp upp till 

skidstugans entré. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

att fortsatt arbeta med dessa frågor 
 

att formulera vilka mål rådet vill arbeta mot. 
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§24 
 

 Skrivelse och svar – Kommunstyrelsen 
 

Kommunala pensionärsrådet har skickat en skrivelse till 

Kommunstyrelsen:  

”Hemställan om seminarium i syfte att utveckla arbetsformerna 

mellan kommunen och Kommunala pensionärsrådet.” 
 

Man skriver bl.a. att ”I syfte att utveckla arbetsformer i 

överensstämmelse med ömsesidiga ambitioner hemställer 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) att Kommunstyrelsen inbjuder 

Kommunala tillgänglighetsrådet och KPR till seminarium med 

deltagande av förtroendevalda och berörda tjänstemän.” 
 

Brage Sundberg, kommunalråd, har svarat att han har för avsikt att 

träffa ordföranden i respektive råd och de tjänstemän som är knutna 

till dessa samt ansvariga för ärendeberedning. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

att vänta på inbjudan från Kommunstyrelsen. 
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 §25 
 

 Nästa möte 
 

I det nya reglementet för råden finns ingen begränsning för hur 

många möten rådet ska ha under året.  

Ledamötena föreslår att man sammanträder en gång i kvartalet. 
 

Ordförande kallar till sammanträde i januari. 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 

att notera informationen. 

 

 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

 
 


