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Ärenden 
 
§ 1 Val av justerare 
  
 Eckehard Seidel 

 
 

§ 2 Godkänna föredragningslista 

  
 Handikapprådet godkänner föredragningslistan 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 Godkänns  

 
 
§ 4 Anhörigkonsulent Annette Svensson informerar 
 Informerar om anhörigstöd och väntjänst. Lämnar även skriftlig information för 

de som önskar.  
 
 Vem kontrollerar hörsel och synhjälpmedel som vi har ute i verskamheterna. 

Jhonas kollarar upp detta till nästa möte 
 
§ 5 Stödboende LSS framtida behov 
 Socialchef informerar om kommande behov av servicebostad enligt LSS samt 

att alternativa lösningar undersöks.  
  
 FUB påtalar vikten av att boende ligger centralt i Robertsfors för 

tillgängligheten. FUB önskar att samråd sker med dem innan beslut fattas i 
frågan. 

  
 
§ 6 Återrapport skrivelse FUB 

Inga ytterligare synpunker 
 
§ 7  Kollektivtrafik, färdtjänst, Karin Ahnqvist, Kommunchef 

Just nu ses den länsgemensamma kollektivtrafiken över. Landsting och 
kommun äger tillsammans länstrafiken. Kollektivtrafik inom kommunen 
upphandlas av kommunen. Det innebär att all trafik i länet inte alltid fasställs 
samtidigt. Det kommer därför att bli nödvändigt med långa upphandlingstider för 



att möjliggöra samplanering. Upphandlingar som görs de närmaste åren 
kommer att gälla i 10 år.  
 
I denna planering tas hänsyn till skolskjuts, arbetspendling, och anpassning för 
funktionsnedsättningar och tillgänglighetsperspektiv. Synpunkter kring 
avgångstider mm efterfrågas från pendlare. 
 
Eckhard Seidel FUB, påtalar vikten av att inte glömma kundundersökning bland 
de som reser. 
 

Beställningscentral och riksfärdtjänst.  
Idag bokas sjukresor via Reseservice på landstinget. Detta skulle istället kunna 
samordnas mellan flera kommuner. Syftet är då att det ska underlätta för de 
som beställer resorna samt samordna resurser. Om detta blir av i länet går 
Robertsfors in i detta 2022.  
 

 
 
§ 8 Allmän information från kommunen 

Kommunstyrelsens ordförande Informerar: 
 
Bostadssituationen. Det finns inga lediga lägenheter eller hus i kommunen. Hus 
och tomter är eftertraktade. Det är detaljplanerat för bostäder i Bygdeå, 
Robertsfors och Ånäset. Bostadsförsörjningen en mycket viktig fråga i 
dagsläget. 
 
Näringslivet går för högtryck. Svårt att hitta kompetens vilket går hand i hand 
med svårigheterna att få bostad i kommunen.  
 
Norrbotniabanan. Linjen presenteras om två veckor vart rälsen ska gå genom 
Robertsfors. Riksdagen beslutar i vår infrastrukturplanen för 2018 till 2029.  
 
Eckehard FUB frågar, ökar kollektivtrafiken med anpassad kollektivtrafik för 
funktionshindrade?  
 
Birgitta, Kan batterifabriken påverka byggandet av Norrbotniabanan på något 
sätt.  
 

§ 9 Kommunstyrelsen med Utskott 
 

 
§ 10 Intresseorganisationerna 

Sven-Olof HRF informerar, föreningen har fyllt 40 år vilket firats med middag 
och teater. Ca 80 pers deltog. Karin Gustafsson har varit med och bildat 
föreningen och varit drivande sedan start. Vi riktar ett stort tack till henne och 
de övriga som varit med från start.  

 
HRF påtalar också vikten av att tekningen fungerar för hörselslinga vilket var ett 
problem vi detta möte. Då man navänder mikrofon är slinga helt nödvändigt. 
Kontroller och service av detta har blivit eftersatt. HRF har dragit igång 
Slingkollen. Föreningen ska ta kontakt med fastighetsägarna som har slingor 
och ska därefter kontrollera om slingan funkar.  

 
Knut FUB: 27/11var det en föreningskonferens. Hur bjuds det in till dessa 
konverenser. Finns föreningsregiser? Frågan är hur man får reda på när dessa 



konferenser är. Föreningskonferensen var SISU idrottsutbildarna årlig träff. 
Lisbeth Olofsson kallade till detta möte. Vi tar med frågan hur detta sprids. 
Folkhälsostrategen som kommer ska bland annat jobba med föreningsregister. 
Magnus Hansson är ytterst ansvarig för dessa frågor och frågan tas med till 
honom.  

  
 
§ 10 Övriga frågor 

Medborgarförslag från Eckehard. Har skickat en skrivelse ang. parkering vid 
badhuset. Har inte fått svar. Mycket svårt att parkera i närheten då det är 
varmbad. Förslaget bestod i att ta en bit mark i närheten till parkering. Svaret 
var att detta ska vara snöupplag. Efterfrågar ett ja eller ett nej på 
medborgarförslaget.  
 
Eckehard föreslår att vi borde anställa en dietist i kommunen. Vi måste i 
dagsläget anlita Umeå kommun. Socialchef återkoppling kring denna fråga vid 
nästa möte. 
 
Knut. Varför får man inte bada varmbad hela skoltiden? Har fått information att 
det inte är ett rehabiliteringsbad och det därför inte är öppet. Önskemålet är att 
tiden förlängs. Frågan går vidare till Magnus Hansson. 
 
 
 
Till nästa Träff önskas information om Regelverket kring hemsjukvård.  
 
 
 
 

 
§ 11 Nästa möte 21/5 kl 13.00 
 Kallelse skickas ut. 

  
 
 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Eckehard Seidel    Patrik Nilsson Ordförande 
 


