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Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
 
Deltagare vid mötet: 
Patrik Nilsson, Knut Magnusson FUB, Sören Lundgren SRF, Bo Lundqvist samt 
Jhonas Nilsson. 
 

 

Ärenden 
 
§ 1 Val av justerare 
 Knut Magnusson väljs som justerare. 

 
 

§ 2 Godkänna föredragningslista 

  
 Handikapprådet godkänner föredragningslistan 
 
§ 3 Föregående protokoll 

 
Inga synpunkter. 

 
§ 4 Frågor kring Dagcenter mm.  
 
  

 Lars Hammarbäck informerar utifrån frågor som ställts från rådet. Svårare att 

hitta externa platser till daglig verksamhet. 

 

Knut, frågar om kommunen kan ta emot personer för daglig verksamhet. Viss 

besvikelse över detta. Hur får man kontakt med särskolan. Hur för vi särskolan 

ut mot samhället. Olika rektorer för särskolan i olika åldrar. Får uppfattning av 

att de arbetar var för sig. Hur ska särskolan se ut i framtiden. 

 
 
 
§ 5 Samhällsbyggnadschef. Aktuellt från samhällsbygganadskontoret 
 

Parkering utanför badhuset. Patrik informerar om  frågor till 

samhällsbyggnadskontoret. Medborgarförslag att göra parkering utanför 

badhuset. Detta ska disktteras vidare då det är ett snöupplag vinteritid. Ska se 

över om det finns andra alternativ till detta. Kommer sedan att lämnas ett svar 

på medborgarförslaget.  

 

Renovering av badhuset och utbyggnad av omklädningsrum. I dagsläget relativt 

gott skick efter renovering 2006. Bör hålla minst 10 år till. Besiktas av dykare 

flera gånger per år. Bastu renoverades 2011. Ang. omklädningsrum finns i 

dagsläget inga planer på utbyggnad. Renovering görs kontinuerligt. Ny analys 

för framtiden bör göras om ca fem år.  

 



Fråga att ta med från rådet: Hur ska vi hantera hjälpmedel i badhuset. 

Magnus Hansson får börja titta på detta. 

 

Nya förskoleavdelningar planeras 

 

16 nya lgh i robertsfors upphandling har gått ut. Ska vara klart hösten 2018. 

 

Inga lediga villor eller lägenheter i kommunen. Jobbar med att fördigställa 

detaljplaner för att bygga. 

 

Sören, Vad kan göras åt bron vid Byggdeå kyrka. Smal och knepig bro. Svår för 

äldre personer med rullator. Finns det någon plan för detta? 

 

Svar från Patrik: Bron är trafikverkets och region Västerbotten har fått anslag 

för att prioritera detta. Kommunen har lyft bland annat denna bro samt andra 

broar. Fick inte igenom att få anslag till denna bro.   

 
 
 
 
 
§ 6 Socialchefen informerar om nya flyktingmottagningen 
 

Information om flyktingverksamheten samt pågående och väntade förändringar 

i verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn. Betydligt färre 

barn/Ungdomar har kommit till kommunen de senaste åren jämfört med 2015. 

De ungdomar som finns i vår verksamhet blir äldre och verksamhetet behöver 

anpassas efter detta. 

 
 
  
§ 7 Socialchefen informerar om nya faktureringsrutiner för 

nutritionsprodukter 
 
 Landstinget kommer att lämna över faktureringen av egenavgifter för 

nutritionsprodukter för personer i ordinärt boende och som omfattas av 
hemsjukvården. Med anledning av detta behöver kommunen besluta om 
egenavgifter för att därefter fakturera den enskilde. Kommunen kommer att ta 
ut samma avgift som landstinget varför det inte kommer att bli någon skillnad 
för den enskilde förutom att de i framtiden kommer att få fakturorna från 
kommunen i stället för från Landstinget 

 
§ 8 Patrik Nilsson informerar om översiktsplanen 
 
 
 
§ 9 Rapporter från 

 
a. Kommunstyrelsen med utskott 
Patrik går igenom dagordningarna för kommande utskott. 



Sören frågar hur långt vi har kommit i digitaliseringen 
 
b. Intresseorganisationerna 
 
 

  
 
§ 10 Övriga frågor 

 
En fråga kring kallelsen, Jhonas tar på sig att uppdatera listan för de som ska 
kallas till mötet samt besluta om kallelserutinerna, mail mm. 
 
Sören undrar över belysning på busstationen. Det är mycket mörkt där man 
stiger av bussen i Robertsfors. 
Svar: det tittas ju på att flytta busstationen till Centrumhuset. Länstrafiken har 
ställt sig positiva till detta. Finns många mervärden med att göra så. Om rådet 
har synpunkter på detta uppmanas de att maila Patrik eller Kommunchefen 
med sina synpunkter. 

 
 

 
 
§ 11 Nästa möte 
  
 2017-08-29 kl. 09:00 
 
 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 Justerare Knut Magnusson      Patrik Nilsson Ordförande 
 


