
Kommunala Funktionsnedsättningsrådet (KFR) 

2019-05-23 
Fabriksvägens sammanträdesrum 

Deltagare vid mötet: 
Ann-Christine Lundberg, Demensförbundet. 
Ann Charlott Nordlund, RTP 
Fredrik Seidel, FUB 
Eckehard Seidel, FUB 

Ordförande: Mona Andersson (S) 
Politiker: Marie Viberg (C), Ewa Marie Westerlund (S) 
Sekreterare: Jhonas Nilsson, Socialchef 

Ärenden 

§ 1 Val av justerare 
Fredrik Seidel 

§ 2 Godkänna föredragningslista 

Handikapprådet godkänner föredragningslistan 

§ 3 Föregående protokoll 
Dietistfrågan. Vi avvaktar fortfarande översyn. Inte aktuellt att anställa dietist i 
kommunen i dagsläget 

Beslut: Mona tar med sig frågan om HC dietist kan komma och informera på 
KHR vid nästa möte. Alla har möjlihget att ta kontakt med hälsocentralen för att 
få dietistråd. 

Belysning busstationen. 
Beslut: Jhonas tar med frågan till Magnus för lägesrapport. 

§ 4 Resor till och ifrån badet. Fråga från RTP 
Utifrån det ekonomiska läget är svaret att kommunen inte subventionerar resor 
till och ifrån badet. 

Beslut: Mona tar med sig frågan sin partigrupp. 

Varmbad. FUB vill att badhuset ska vara öppet under hela terminen fram till 
sommarlovets början. Samt starta vid sommarlovets slut. 

FUB. Vi har dyra kostnader för riksfärdtjänst för att komma till varmbad i Umeå 
då varmbadet i Robertsfors är stängt. 

Beslut: Jhonas tar med sig frågan Magnus Hansson med önskan om 
återkoppling. 
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§ 5 Information kring anhörigstöd 
Efter att tjänsten anhörigkonsulent har avvecklats behövs en del förtydliganden 
kring hur anhörigstödet är utformat i dagsläget. 
Vem kontaktar man? Robertsfors kommun erbjuder ett antal stöd insatser som 
riktar sig till anhöriga. Önskar man som anhörig stöd i sin situation ska man 
kontakta någon av kommunens biståndshandläggare som man kommer i 
kontakt med via kommunens växel. Informationen kring anhörigstödet, vad som 
finns att tillgå samt kontaktuppgifter kommer att uppdateras på kommunens 
hemsida. · 

Fixartjänster. Fixartjänst är en del av Besöks och Väntjänst som består av 
engagerade frivilliga. Information om besöks och Väntjänst samt Fixartjänst, 
finns på kommunens hemsida. Man kommer i kontakt med dem via telefon 
0934-140 30. 

§ 6 Habiliteringsersättning 2019 
Information gällande sociala utskottets beslut om habiliteringsersättning 2019 
lämnas. Statliga medel rekvireras för att bibehålla den sedan tidigare höjda 
nivån på habiliteringsersättning, samt att införa en sommarbonus till de som 
uppburit habiliteringsersättning under 2019. 

§ 7 Servicebostad LSS 
Lägesrapport kring planerad uppstart av servicebostad enligt LSS. Lokalerna 
håller på att ställas iordning. Ett studiebesök tillsammans med 
funktionshinderrådet bokas in den 27 maj. 

FUB önskar samråd mellan kommunen. Vill hitta former för detta. FUB undrar 
om det finns ett samarbetssamtal avseende detta. Vill vara involverad i ett 
tidigare skede. 

Beslut: Jhonas ser över vilka samverkansavtal vi har med organisationerna. 

§ 8 Allmän information från kommunen 
Alla fullmäktigemöten ska ske i Robertsfors på Patronen. Detta för att utrusning 
finns för inspelning och livesändning. 

Ambulansgaraget. Jobbas vidare med. Ytterligare information kommer längre 
fram. 

Tjänstemännen har lagt förlag till politiken att ta ställning till. Inga beslut om 
besparingar ännu. Inom sociala sektorn kommer det att tas in en konsult för en 
genomlysning av verksamheten. 

§ 9 Rutin för kallelse och justering 

Beslut: Kallelser till KHR ska skickas ut via mail till de som lämnat mailadress. 

Beslut: Kallelse skickas ut minst 14 dagar före sammanträdet. 



Beslut: Jhonas redovisar nästa gång vilka poli ti ker och föreningar som är 
representerade i KHR 

§ 10 Rapporter från 
a. Kommunstyrelsen med utskott 
b. Intresseorganisationerna 

Önskemål från FUB önskar att sociala utskottet ska besöka dagcenter. 

Vill att kommunen ska köpa mer tjänster och produkter av dagcenter. 

Röda bussen. Går den att använda. Svar: Bussen bokas av enhetschefen på 
Lövlunden. Finns även en buss som personal kan boka via bilpoolen . 

§ 11 Övriga frågor 

Eckehard FUB 
Samråd inför upphandling av busstrafik. E4 100 20 12 upphandlat och klart. 
Kostnaderna för färdtjänst stigit i kommunerna. 
Buss 139 från sikeå har ingen lyft eller ramp. Försvårar möjligheten att åka 
kollektivt för de med funktionshinder. Det är nu viktigt att kommunen verkar för 
att buss 139 blir anpassad för funktionshindrade innan denna upphandling är 
klar. För att tillmötesgå målet att minska kostnaderna för färdtjänst. 

Beslut: Mona Andersson och Marie Viberg tar dessa synpunkter vidare till sina 
respektive partigrupper. 

PRO har skickat en fråga både till regionen och kommunen kring anslutningar 
med buss till sjukhusen. 

Vi har fel namn på ka llensen. Rådet har bytt namn från till Funktionshinderrådet 
(KFR). 

Beslut: Jhonas rättar ti ll detta i kallelsen . 

§ 12 Nästa möte 

7 /10 Kl 13.00 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum i Kommunhuset. 

Fredrik Seidel 


