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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset i Åsele, 2020-02-12 kl. 09:00 – 10:30 

Paragrafer  1-7 

Beslutande  Carina Danielsson KS Ordförande 

  Anna Enfeldt  KS  

  Thure Ekegerd Neuroförbundet 

  Stig Danielsson HRF 

  Gunilla Abrahamsson Astma-Allergi 

     

     

Närvarande ersättare    

 

Övriga deltagare Dan Eriksson    Sekreterare 

   

Utses att justera Thure Ekegerd  

 

Justeringens tid och plats Socialkontoret  

 

Sekreterare   

  Dan Eriksson 

Ordförande   

  Carina Danielsson 

Justerare   

  Thure Ekegerd   

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Tillgänglighetsrådet   

                          Sammanträdes- 2020-02-12 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret i Åsele 

 

Underskrift:   

 

 Dan Eriksson 
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§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Carina Danielsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att godkänna dagordningen 
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§ 3 Val av protokolljusterare 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att välja Thure Ekegerd att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 4 Information av Andreas From, kommunalråd 

 

Andreas From informerade om kommunens verksamhet och gav mötet 

möjlighet att ställa frågor. 

 

Information: 

Ett intensivt arbete pågår i Åsele kommun med att få budget i balans. 

Kommunens kostnader för VA blir dyrare än prognos visat.  

Kommunens personalkostnader utgör 70% av kommunens totala kostnader – 

enligt prognos kommer personalkostnaderna att minska fr.o.m. november.  

Regeringens ändringar i kostnadsutjämningssystemet kommer att ge 

ekonomiska fördelar för Åsele kommun under 2020. Ökningen av den 

kommunala skattesatsen kommer också att ge ökade intäkter till kommunen. 

Det långsiktiga arbetet måste fortsätta. Investeringar måste ske inom bl.a. skola 

och vid kommunens fastigheter. Samverkan med närliggande kommuner 

måste planeras inom t.ex. upphandlingar, överförmyndare, huvudmannaskap 

för VA, sophämtning.  

Investeringen vid Åseborg fortsätter enligt planering. Bofinken avd. 1 är klar 

och ombyggnation av Bofinken avd. 2 pågår. Trygghetsboende med 7 lgh är 

planerat på plan 3. Nya tekniska lösningar för trygghet i hemmet planeras in. 

Hela projektet Åseborg beräknas vara klart i slutet av 2021 – ombyggnationen 

är en av de största investeringar som gjorts i kommunen. Det finns goda 

kalkyler att den ska kunna ”räknas hem” inom kort tid. 

Ett viktigt arbete är att kunna ”binda ihop” kommunkoncernen – d.v.s. att få 

samtliga i kommunal verksamhet att arbeta för gemensam sak. Kommunala 

bolag och kommunala enheter ska kunna samordna jourverksamhet och viss 

personal, kunna samköpa utrustning och programvaror, göra gemensamma 

upphandlingar och samsas om fordon. T.ex. bör samma fordon kunna snöröja 

både kommunens mark och Stiftelsen Åselehus mark när den är på plats i ett 

bostadsområde.   
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§ 5 Föregående protokoll 

 

§ 27 Föregående protokoll 

- Handlingsplan om Stamsjöbadet har ännu inte inkommit till sekreterare. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att ordförande kontaktar Tekniska avdelningen ang. utlovad handlingsplan. 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 6 Tillgänglighet 

Annonsering för nomineringar till Tillgänglighetspriset 2019 har skett i 

kommunens samlade information i Åsele Nytt v. 50 samt på Åsele kommuns 

hemsida. Inga nomineringar har hittills inkommit. Mötet föreslår att göra en 

egen annons i Åsele Nytt som påminnelse enligt tidigare planering. 

Affischering bör även göras på allmänna anslagstavlor samt på kommunens 

hemsida. Nomineringar ska vara inlämnade senast 2020-03-31.  

Mötet föreslår att ändra tillfälle för avtackning av Maria Englén som 

sekreterare. Maria ska bjudas in till kommande möte 2020-04-01. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att sekreterare utformar annons samt ser till att den publiceras i Åsele Nytt.  

att sekreterare utformar affisch samt sätter upp dessa på allmänna 

anslagstavlor samt ordnar påminnelse i nyhetsflödet på kommunens hemsida. 

att ordförande kontaktar Maria Englén om ändrad tid för inbjudan till möte. 

Ordförande ordnar blommor och fika.  
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§ 7 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 


