
Kommunala Handikaprådet 
2017-08-29 

Ledningscentralen 
 
Deltagare vid mötet:  Bo Lundqvist, Ewa-Mari Westerlund, Birgitta Ulander 
Pettersson, Ann Charlott Nordlund, Sven Olov Lindgren, Knut Magnusson, Karin 
Gustafsson, Eckerhard Seidel 
 

 

 

Ärenden 
 
§ 12 Val av justerare 
 Birgitta Ulander Pettersson 

 
 

§ 13 Godkänna föredragningslista 

  
 Handikapprådet godkänner föredragningslistan 
 
§ 14 Föregående protokoll 

Protokollet är inte justerat pga en miss från kommunen. Patrik går igenom 
föregående protokoll. Godkännande av dagordning skjuts till nästa 
sammanträde. 
 

 
§ 15 Jan Paulsson informerar om ASAP 
 Jan informerar om projektet. Uppdraget är i grunden att hjälpa arbetslösa till 

jobb. Har utvecklats till att också erbjuda sysselsättning och 
kompetensutveckling för att närma sig arbetsmarknaden. Deltagare kommer 
främst från Arbetsförmedling och Socialtjänst. 

 
 De verksamheter som drivs inom ramen för detta projekt konkurrerar inte med 

andra verksamheter. Är vaksamma på att inte konkurrens uppstår med våra 
sociala företag. 

 
 
§ 16 Information från samhällsbyggnadskontoret 
  

Tobias informerar om nytt flerbostadshus som ska byggas i centrala 
Robertsfors. Johan Svensson AB bygger. Rivning september oktober. 
Grundläggning ska vara klar sista november. Resning av hus i Feb Mars. 
Färdigställas senast oktober 2018 och ska innehålla16 lägenheter. 8 tvåor och 
åtta treor. 

 
Projekterar för ny förskola i Robertsfors. 

 
Badhuset. Liften i ordning. Handikappbaden fortsätter. Magnus Hansson ny 
chef för badhuset. 

 
Busstationen. Träff i september med intressenter bussbolag mm. Se över 
alternativa lösningar för busstation. Inget klart ännu. Tankar att centrumhuset 
ska kunna bidra med sin verksamhet tillsammans med väntrum. Återkommer 
när det finns mer info. 



 
Bygganden där dagcenter finns är slitet. Fråga från Ecke. Tobias informerar om 
att Underhållsronder görs varje år. Eckehard, FUB efterlyser en noggrann 
besiktning för att se över behovet. 

 
 
 
§ 17 Allmän information från kommunen 

Patrik informerar om att en ansökan om att bilda en Regionkommun kommer 
att lämnas in. Informerar också om vad det innebär för Robertsfors kommun. 
 
Patrik informerar om Prästberget i Bygdeå. Arbetar aktivt för att möjliggöra 
byggnation av 15-20 villor på kyrkans mark. I Bygdeå. Markägare positiva. 
Kommunen kommer att ta fram ett koncept till Kyrkan hur man går vidare. 
Kommunen arbetar med at ta fram detaljplan och jobba med infrastrukturen. 

 
 
Patrik informerar om att en Bostadsstrateg Ann Lindberg, tillsatts i kommunen. 
Bostadsförsörjningsplan framtiagen för hur vi ska nå våra mål. 
 
Patrik informerar om Botniabanan. Tjänstmän på trafikverkte släpper underlag 
till plan till politiken i rikstagen blir. Oklart om botniabanan kommer att finnas 
med i det förslaget.  
 
Patrik informerar om detaljplaner och upphandling för nya E 4.  

 
§ 18 Rapporter från 

 
 
Kommunstyrelsen med Utskott 
 
Intresseorganisationerna 
Knut, FUB, informerar att LSS utredning pågår och att det inhämtas synpunkter. 
 
HRF informerar att HRF har haft en social verksamhet med en resa. Fyller 40 
år nu som ska fira detta på centrumhuset. Ca 60-70 pers. 
Påtalar vikten av att det ska finnas fungerande slingor där det behövs 
 
Ann Charlott, RTP informerar. Badgymnastiken startar den 30/9. Har tillsatt en 
ledare för badgymnastiken. Kan vi utbilda fler ledare på badhuset från 
kommunens sida? RTP ska kontakta Magnus Hansson för att efterhöra detta.  
 

  
 
§ 19 Övriga frågor 

Eckehard, FUB. Läser upp skrivelse från FUB. Efterfrågar när kvalitetssäkring 
ska ske för personlig assistans. Varför ser man från kommunens sida olika på 
dessa yrkesgrupper inom ÄHO och HO? Konsekvensen blir att 
handikappomsorgen dräneras till förmån för äldreomsorgen. Eckehard tycker 
det är skamligt att man gör den skillnad som är. 
 
Skrivelsen kommer att bemötas från kommunen. 
 
Knut, FUB, frågar vad har kommunen för tankar kring utbildning för de som 
jobbar i handikappomsorgen. 



 
Redovisar svar på skrivelsen vid nästa möte. 
 
Vad ska detta råd heta? Heter det KHR eller funktionshinderråd. 

 
 
§ 20 Nästa möte 
 Kallelse skickas ut. 

  
 
 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Birgitta Ulander Pettersson      Patrik Nilsson Ordförande 
 


