Kommunala Handikaprådet
2018-11-22
Kommunstyrelsens sammanträdesrum
Deltagare vid mötet: Susanne Boström SRF, Sören Lundgren SRF, Knut Magnusson FUB,
Eckehard Seidel FUB.

Ordförande: Eva-Marie Vesterlund (S)
Politiker: Bo Lundqvist (C)
Sekreterare: Jhonas Nilsson, Socialchef

Ärenden
§ 24

Val av justerare
Bo Lundqvist

§ 25

Godkänna föredragningslista
Handikapprådet godkänner föredragningslistan

§ 26

Föregående protokoll
Fråga från FUB. Protokollet är utlagt utan att det justerat. Socialchef följer upp
rutinen kring detta.
Protokollet bör läggas ut i wordformat för att talsyntes ska kunna användas.
PDF ej lämpligt.

§ 27

Brottsofferjouren
Information från brottsofferjouren. Kristian Rönström och Marie-Louise
Brännström från BOJ. Powerpoint

§ 28

Bygdeå GIF informerar om kommande projekt
Information kring aktivitetspark och ombyggnad av Martinssonhallen med
klättervägg. Projektbeskrivningar har skickats ut med kallelsen. Synpunkter och
inspel tas emot från föreningarna.
Förlag från FUB att handikappföreningarna ska bjudas in med jämna mellanrum
under detta projekt.
Kontaktuppgifter till representanter i KHR lämnas till SaraMi och Lis-Beth från
Bygdeå GIF.

§29

Information om hemsjukvård
Monica Henriksson, arbetsterapeut informerar om kommunens hemsjukvård.
FUB påtalar vikten av en kommunal dietist. Kommunen inväntar den översyn
som görs i Umeåregionen.

§ 30

Allmän information från kommunen
Ny förskola
Sju avdelnings förskola klar för byggstart under januari 2019
SBO
SBO lgh i Ånäset. Två hus i Ånäset säljs till SBO som bygger om dem till
tillgängliga lägenheter. Kommunen garanterar att lägenheterna blir hyrda.
Beslut i fullmäktige den 3 dec.
Kollektivtrafik
Upphandling av kollektivtrafik ska ske innan sommar 2019. Kommunen
beställer och Lanstinget upphandlar. Agnes Björk, Robertsfors kommun, svarar
på frågor och tar emot synpunkter kring kollektivtrafiken.
Synpunkter från SRF: Anslutningsturerna mellan Sikeå och Robertsfors är inte
synkande. Ger långa väntetider. Försvårar pendling till Umeå eller Skellefteå.
Ökar användandet av färdtjänst. Mycket begränsad kollektivtrafik inom
Robertsfors då skolskjutsen inte går.
Ekonomi
Tufft ekonomiskt i framtiden. Oklart om kommunen får ekonomiska
kompensationer.
Servicebostad enligt LSS
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att starta serviceboende i Vegas gamla
lokaler intill Edfastgården.

§ 31

Rapporter från
A. Kommunstyrelsen med utskott

B. Intresseorganisationerna
FUB. Pengar till aktivitetsersättning. Ifrågasätter varför inte handikapprådet
involverats inför detta beslut i kommunstyrelsen.
Hur ska nya medlemmar tillsättas till KHR utses vid en ny mandatperiod.
Tidigare har det kommit ut frågor till föreningarna om intresse av att delta.
Beslut att socialchef följer upp detta och att frågan ska gå ut till föreningarna
inför den nya mandatperioden.
Susanne Boström ny ordföranden i Synskadades riksförbund.
Planerar att bjuda in till dialogträff med temat arbetsmarknad för
funktionshindrade. Bjuder då in andra organisationer och AF.
SRF framför önskemål om att göra en utbyggnad av bryggan utanför
”Rotet”. Göra mer plats att sitta.

§ 32

Övriga frågor
.
SRF lyfter fråga om belysning på busstation. Frågan har lyfts tidigare men vid
det tillfället planerades flytt av stationen. Då detta ej blivit av är frågan åter
aktuell. Mycket mörkt på kvällen då man ska kliva av bussen. De åtgärder som
behövs är att belysning sätts på den utskjutande delen av stationen samt en
kraftigare belysning som lyser ut över planen.
Gatubelysningen i Åkullsjön är väldigt opålitlig. Slocknar ofta. Har hört att det
även är vissa problem i Robertsfors.

§ 33

Nästa sammanträde
Nästa möte
Kallelse skickas ut.

___________________________

___________________________

Bo Lundqvist

Ewa-Marie Westerlund

