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Ärenden 
 
§ 12 Val av justerare 
  
 Eckehard Seidel 

 
 

§ 13 Godkänna föredragningslista 

  
 Handikapprådet godkänner föredragningslistan 
 
§ 14 Föregående protokoll 

Godkänns. Frågan om varmbadet togs upp och diskuterades, ser medlemmar i 
rådet att behovet finns så får frågan tas upp igen. 
Det pågår en översyn gällande Dietist i Umeåregionen för att kunna samverka 
kring det. Robertsfors kommun har köpt tjänst av en dietist för de särkillda 
boendena, Robertsfors kommun har inte något löpande avtal. 
 

 
§ 15 Information om hemsjukvård 
 Utgår på grund av sjukdom. 
 
§ 16 Information avseende höjd färdtjänstavgift 
 Agnes Björk från samhällsbyggnadssektorn informerade om ändringarna. 

Största förändringen blir att man behöver ha funktionsnedsättningen sex 
månader mot tidigare tre månader samt taxan. Grunden till höjningen av taxan 
är att kommunen går i förlust som taxan är nu. 

 
 Den som vill komma med synpunkter från sin förening bör komma in med den 

senast 10/6 2018. 
 Eckehard påtalar att det pågår en utredning i kollektivtrafiken hur det fungerar 

att åka med till exempel permobil. 
 Heidi som är ordförande för Länstrafiken arbetar med ett program som 

innehåller olika satsningar, Eckehard påtalar om samråd behövs inför ny 
upphandling. 

  
Upphandlingen av busstrafiken kommer att skjutas på ett år, undantaget är 
skolskjutsar. Sören kommenterar att det går bra med busstrafik utom när 
skolorna har lov. 

  



  
 

 
§ 17 Allmän information från kommunen 

Kommunstyrelsens ordförande Informerar: 
Det pågår samråd kring Norrbottniabanan. Fem fastigheter är berörda och även 
några jordbrukare. 
I dagsläget är 13 lägenheter uthyrda i det nya hyreshuset. Privata företag har 
även påtalat intresse av att bygga lägenheter, samt att ett fastighetsföretag i 
Ånäset som har hyreshus vill bygga på en våning på två hus samt installera 
hiss. 
 
 
 

§ 18 Kommunstyrelsen med Utskott 
Pågår just nu arbete med budget och ekonomi. 20180701 börjar en ny chef för 
samhällsbyggnadssektorn. 
Ett aktivt bredbandsarbete pågår, it sektorn har äskat 1,7 miljoner till utrustning 
för ett stabilare nät. Det arbetas med hur vi ska få utbildad personal till 
Robertsfors kommun samt att det ska finnas bostäder. 
Sjuktalen för kommunens anställda ligger fortfarande för högt och det arbetas 
med friskare arbetsplatser samt attraktivare arbetsplatser. 
 

 
§ 19 Intresseorganisationerna 

Sven-Olof HRF informerar:  
 

De har genomfört en kontroll av kommunens hörselslingor, de fungerade bra 
utom den i kommunstyrelsens sammanträdesrum, 

 
Eckehard FUB: det är lugnt med aktiviteter just nu. 

  
 
§ 22 Övriga frågor 

 
Eckehard föreslår att där HVB hemmet Nova har varit ska lokalerna användas 
till gruppbostad. 
 
 

 
§ 23 
 Nästa möte  
 
 2018-09-11 kl. 09:00. Kallelse skickas ut. 

  
 
 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Eckehard Seidel    Patrik Nilsson Ordförande 
 


