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§ 1 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

 

Föredragningslistan godkänns. 

 

 

§ 2 Val av justerare 
 

Beslut 

 
Sven Olof Lindgren väljs som justerare. 

 

 

 

§ 3 Föregående protokoll 

 

Beslut  

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 4 Allmän information från kommunen 

 

 

– Sparåtgärder Funktionsomsorgen 

 

Socialchefen Jhonas Nilsson informerar om de planerade 

sparåtgärder. De totala besparingarna för hela sociala sektorn: 3,9 

miljoner. Besparingen avser särskilda boenden med 2,4 miljoner 

och inom funktionshinderområdet med 1,5 miljoner. Inga beslut 

verkställda ännu, idag ett pågående arbete med risk-och 

konsekvens analyser.  
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Inom äldreomsorgen omfattar besparingarna främst bemanningen 

inom särskilda boenden. Därutöver planerad minskning av 

demensplatser. Idag 30 platser inom demensvård vilket, i relation 

till kommunens storlek, är ett högt antal och planen är att en del av 

dessa ska övergå till särskilda boenden.  

 

Inom funktionshinderområdet berörs gruppbostäder och daglig 

verksamhet. Daglig verksamhet minskar bemanning med 0,7 

årsarbetare. Gruppbostäder minskar med 1,5 tjänst årsarbetare per 

gruppbostad. Den totala besparingen inom funktionshinderområdet 

är 1,6 tjänst.(Vissa åtgärder omfattar omfördelningar därav den 

tidigare nämnda besparingen). Socialchefen Jhonas Nilsson 

informerar om hemmadagen samt de förändringarna som är 

planerade.  Efter genomförda risk-och konekvensanalyser kommer 

en förhandling att ske med facket och därefter kan underlaget 

finnas klar för beslut. 

 

 

 

– Verksamhetsplan Sociala sektorn 

 
I samband med förra sammanträdet presenterades 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 med 

överenskommelsen att rådet kan komma in med synpunkter och 

tankar kring denna då även en verksamhetsplan för Sociala sektorn 

kommer att upprättas.  

 

Beslut 

Synpunkterna ska lämnas in till Socialchefen Jhonas Nilsson så 

fort som möjligt, kommer synpunkterna vid senare tillfälle då 

dokumentet redan upprättats kan dessa tas i beaktande när det blir 

aktuellt att revidera dokumentet.  
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§ 5 Fråga om samverkansavtal med FUB 

 

FUB har tidigare inkommit med en begäran om att upprätta ett 

samverkansavtal enligt LSS utifrån kommunens skyldighet att 

samverka med intresseorganisationer. FUB betonar att 

samverkansavtal behövs för att kunna hantera vissa frågor, att 

informationsskyldighet ska fullgöras samt att säkerställa att 

informationen kommuniceras i ett tidigt skede.   

 

Socialchefens svar 

 

Samverkansskyldighet fullgörs genom det befintliga forumet, dvs 

genom rådet. Det finns inget formellt beslut avseende detta.  

 

Mona Andersson (S) gör ett tillägg om att tätare möten åsyftar att 

rådet får aktuell information i ett tidigare skede. Detta är redan 

beslutat sedan tidigare, idag handlar det om 4 möten per år 

(tidigare 2). 

 

   

§ 6 Rapporter från 

 

 Kommunstyrelsen med utskott 

 
- Patrik Nilsson (S) informerar om de kommande händelser men 

även utmaningar som kommunen ställs inför. Det beskrivs 

bland annat kompetensförsörjning där idag rekrytering sker 

genom exempelvis handplockning och direkt kontakt med 

arbetsgivaren. 

- Rekrytering av ny kommunchef. Karin Ahnqvist är kvar till 

sista mars.  

- Gällande Norrbottniabanan beskrivs att det mesta är 

överenskommet men att frågeställningar kvarstår kring 

ingången i själva samhället, områden som behöver 

detaljplaneras. Det lyfts frågan kring ledstråk och var den nya 

busstationen kommer att vara. 
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- Bostadsbristen är fortfarande stor, men 18 mindre lägenheter 

byggs i Ånäset samt pågående detaljplanering för Bygdeå. 

- Förskolan i Robertsfors håller på att färdigställas och 

Skogsgläntan och Lillberget ska säljas. 

- En annan fråga som kommunen behöver resonera kring är 

bostäder med hög tillgänglighet. 

- Ett antal föreningar har sökt bidrag. 

 

 

 Intresseorganisationerna 

 

- Intresseorganisationerna beskriver kommande händelser.  

- HRF har kongress i maj och de flesta aktiviteterna sker under 

vår och sommar, just nu ganska stilla.  

- SRF består idag av 23 medlemmar som träffas ibland och har 

aktiviteter under sommaren. Hjärtefrågan idag är färdtjänsten.  

- Hjärt och lugn har funnits i snart 3 år , 29 medlemmar, inga 

nya medlemmar den senaste tiden. Årsmöte den 14 februari. 

Pågående med att utbilda en person inom hjärt- och 

lungräddning 

- RTP vilande verksamhet på grund av reparationer badhus.  

- FUB : Årsmöten på ingång, ovanligt mycket verksamhet för 

denna tid på året.  

- Demensförening, 50 medlemmar, årsmöte 25 mars. Ute i 

samhället och informerar om sin verksamhet, ordnar utflykter 

för medlemmar i sommar. 

 

 

Beslut  

Synpunkter gällande färdtjänsten lämnas till 

upphandlingsansvarig om det avser synpunkter inför 

kommande upphandlingar. Synpunkter gällande de tillfällen då 

färdtjänsten inte fungerar tillfredställande kan lämnas till 

kollektivtrafiksamordnare. 
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§ 7 Övriga frågor  

 

- Studiebesök  

I samband med föregående sammanträde talades om ett eventuellt 

studiebesök på det nya LSS boendet. 

 

Beslut 

Vid intresse för ett studiebesök kontaktas socialchefen Jhonas 

Nilsson.  

 

 

- Namnändring  

Idag finns ett beslut om att rådet kallas för 

Funktionsnedsättningsrådet.  Det lämnas som ett förslag till beslut 

i samband med sammanträdet 2020-01-27 att namnet ändras till 

Funktionsrättsråd.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 

namnbyte från Funktionsnedsättningsråd till Funktionsrättsråd.   

 

- Anhörigkonsulent:  

Det behöver tas bort från hemsidan om att Robertsfors kommun 

har en anhörigkonsulent.  

 

- Parkering badhuset:  

Översyn parkering badhus och uppskyltning. 

 

- Sandning sträckan mellan Coop och Busstationen 

Sträckan mellan Coop parkering och busstationen sandas ej.  

 

Beslut  

 

Ordförande Mona Andersson talar med ägarna och informerar om 

svaret i samband med nästa sammanträde. 
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§ 8 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde blir den 4 maj kl 13.00 
 


