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Deltagare vid mötet:  
Patrik Nilsson, ordförande.  
David Grahn, sekreterare. 
Eva-Marie Westerlund, kommunstyrelsen  
Bert-Ove Ståhl, Diabetesförbundet 
Ingegerd Nilsson, Demensförbundet 
Eckehard Seidel-Munter, FUB 
Ann-Charlotte Nordlund, RTF 
Sven-Olof Lindgren, HRF. 
 
 

Ärenden 
 
§ 12 Val av justerare 

Sven-Olof Lindgren 
 

§ 13 Godkänna föredragningslista 

  
 Handikapprådet godkänner föredragningslistan 
 
§ 14 Föregående protokoll 

FUB har felaktigt benämts FBU. Protokollet ligger inte ute på hemsidan. David 
kontrollerar vad som är orsaken. 
 

 

§ 15 Robertsfors Program om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning i Robertsfors kommun. 
 

Förslaget delades ut vid föregående sammanträde till organisationerna för 
möjlighet till att inkomma med synpunkter. Några förslag på tillägg eller 
ändringar har inte inkommit.  Diabetesförbundet lämnar in sitt yttrande vid 
sammanträdet. 
Diabetesförbundet och HRF saknar aktiviteter och mätbara, tidsbestämda mål 
för programmet.   
 
Patrik Nilsson uppger att programmet ska beslutas i Kommunfullmäktige och 
kommer att vara ett styrande dokument för fortsatt målbeskrivning, planering 
och beslut.  
Av protokollet ska framgå att programmet ska ligga till grund för fortsatt 
planering, arbete och styrning i kommunens beslutande organ och verksamhet. 
 
Beslut 
KHR beslutar  
att godkänna förslag till program om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Robertsfors kommun  
att det av beslutet i Kommunfullmäktige tydligt ska framgå att programmet ska 
ligga till grund för kommunens fortsatta styrning, planering och verksställighet.  

 
 



§ 16  Medborgarlöften - Fördjupad samverkan mellan polis och kommun med 
medborgaren i fokus 

  
Magnus Hansson, koncernstrateg, informerar om medborgarlöften. 
 
Polisen har sedan 1 januari 2015 en ny rikstäckande organisation. Polisens nya 
styrmodell har medborgarna i centrum vilket bl a innebär att medborgarna ska 
ges inflytande över polisens uppdrag i lokalsamhället. Utifrån detta ska polisen i 
alla kommuner tillsammans med kommunerna upprätta s.k Medborgarlöften. 

 Inventeringen av vilka medborgarlöften som ska upprättas i Robertsfors pågår.  
Bl a ska det kartläggas vad som i kommunen skapar otrygghet samt vad som 
kan vara bakomliggande orsaker till problemen. Intresseorganisationerna är 
viktiga parter i den inventeringen. 

 
 FUB pekar på att busstationen inte fungerar. Det är även en oro bland 

ungdomar på samhället under kvällar och helger. Det är något som gör att vissa 
ungdomar inte använder sig av samhällets aktiviteter och polisen tillsammans 
med kommunens verksamheter bör analysera vad som går att göra för att 
minska oron bland ungdomarna.  

  
§ 17 Allaktivetsparken - information 
  

Magnus Hansson, koncernstrateg, informerar om allaktivitetsparken. 
Broarnas park är ett projekt som drivs av den ideella föreningen Samhällsrådet 
tillsammans med nio andra aktörer för att skapa ett område med ett flertal olika 
an för att främja social och fysisk aktivetet för individer av alla åldrar. 
Finansiering sker genom projektmedel från Allmänna Arvsfonden. 
 
Byggandet av Allaktivitetsparken har nyligen inletts. 
Organisationerna uppmanas komma in med förslag på vilket sätt som parken 
kan utvecklas till en park för alla. 

  
 
§ 18 Rapporter från 

 
Kommunstyrelsen med utskott 
 
Fullmäktiga har nyligen haft sammanträde. Halvårsbokslutet ger en prognos på 
ett överskott till budget på 7,5 mkr. Befolkningen har ökat till över 6 800 
innevånare och kommunen redovisar ett födelseöverskott. Sjuktalen på 8,9% är 
ett orosmoln och frågan om att få ner sjuktalen är en prioriterad fråga. 
Skolresultaten har förbättrats. 
 
Investeringsbudgeten har inte fastställts utan kommer att beslutas i november. 
Bl.a innehåller den nyproduktion av förskola i Bygdeå samt åtgärder i 
förskolorna i Ånäset och Robertsfors. Stora investeringar inom 
fastighetsunderhåll och bredband planeras. 
 
Nyproduktion av flerfamiljshus sätter igång så snart detaljplanen har fastställts. 
Kommunen arbetar med att ta fram en långsiktig bostadsförsörjningsplan. 
 
Det bedrivs två projekt för att stimulera återgång till arbete, DUA och ASAP. I 
Sikeå har under året etablerats ett socialt företag, RTAS AB.  

 



Kommunen har fått stimulansmedel från staten för fortbildning av personal inom 
funktionshindersomsorgen. David Grahn informerar om en utbildning till 
samtliga inom dagverksamhet och boenden som kommer att genomföras under 
hösten. Utbildningen kommer att ge grundläggande kunskaper om LSS samt 
om kognitiva funktionsnedsättningar och samsjuklighet. 
 
Intresseorganisationerna 
 
FUB 
Konstaterar det positiva med att nedfarten bakom Hälsocentralen asfalteras 
och iordningställts samt att miljön förbättrats runt Bäckvägens gruppboende. 

 
Hörselfrämjandet 
Redovisar att HRF varit på resa till Svansele. 
 
RTF 
RTF lyfter frågan om att undersöka möjligheten till att kommunens badpersonal 
kan hjälpa till vid badgymnastik etc. 
RTF konstaterar att färdtjänsten inte är subventionerad till badgymnastik som 
den varit tidigare.  Samhället skulle tjäna på att i förebyggande syfte underlätta 
för äldre att komma till badgymnastiken med hjälp av färdtjänst. 

 
§ 19 Avslutning 
 Mötet avslutas. 

 

 
 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Sven-Olof Lindgren   Patrik Nilsson  
HRF    Ordförande 


