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Underskrifter Sekreterare  Paragraf 25-32 
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§ 25 Godkännande av föredragningslistan 
Beslutar att godkänna föredragningslistan.  
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§ 26 Val av justerare 

 

Beslut 

Bengt Westman väljs som justerare. 
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§ 27 Presentation, trafiksamordnare 

Anna Jonsson, trafiksamordnare/handläggare beskriver bland 

nuvarande ansvarsområden och berättar även kring sina tidigare 

arbetslivserfarenheter.  

 

Fråga gällande parkering PRO-huset 

En fråga från Ann-Charlott Nordlund: För att i iordningsställa 

handikapparkering på PRO-huset, vem är ansvarig samt i vilken 

ordning sker processen (helst två platser)? 

 

Beslut 

Anna Jonson, trafiksamordnare återkommer i frågan till Ann-

Charlott Nordlund. Till protokollet bifogas även 

trafiksamordnarens kontaktuppgifter för att möjliggöra 

intresseorganisationerna att komma med ytterligare frågor. 

 

Telefontid Mån-Ons 08:30- 11:30 

Telefonnummer 0934-14106 

E:post anna.m.jonsson@robertsfors.se 
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§ 28 Föregående protokoll 
 

 Parkering badhus:  

Patrik Nilsson (S):Det har påbörjats ett arbete på 

Samhällsbyggnadskontoret men det uppstår omständigheter som 

gör att frågan hamnar längre ned. Arbetet pågår dock och det som 

kommunen försöker undersöka är helheten runt hela skolan, för att 

få till en omstrukturering. Carin Elofsson, samhällsbyggnadschef 

arbetar med frågan. 

 

 Röjning av sly:  

 

Mona Andersson (S): Uppdraget är lämnat till tillväxtutskottet. 

Dock ej röjt hela vägen och Mona Andersson (S) tar med sig 

frågan. 

 

 Sandning mellan Coop och grillbaren.  

Mona Andersson (S) beskriver att frågan är tagen med 

samhällsbyggnadschef och förhandlingar har skett med den 

personen som äger marken. Tanken är att ägaren ska stå för 

avgiften men ytterligare kontakt behöver tas.  

 

 

Beslut 

 

Efter en genomgång av ovanstående läggs föregående protokoll till 

handlingarna. 
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§ 29 Allmän information från kommunen/ Rapporter 
från– Kommunstyrelsen med utskott 

   

 

 Presentation Patrik Nilsson (S) 

Landshövdingen på besök tidigare i veckan.  

Gällande Norrbottniabanan: Trafikverket är i princip färdiga med 

sitt arbete, lite arbete kvar.  Hur bygger vi tillgänglig och trygg 

plats för att ta sig till perrongen? Det är den sista biten att lösa. 

Diskussioner som pågår just nu är den fotbollsplanen som då blir 

omringad av olika vägar.  

 

Robertsfors kommun i centrum av ekonomisk tillväxt. Inom en 

timmes restid med närhet till 4 st. universitet, 140 000 

arbetstillfällen, logistiskt centrum mm. 

Frågor som är på agendan i nuläget är bland annat, 

Hur vill vi marknadsföra hela Robertsfors kommun, vilken 

inriktning vill vi ta och vilka etablerare vill vi ha i vår kommun. 

Arbetet som pågår just nu är att paketera hela konceptet och ett 

antal strategier finns.  

 

Strategier: lägenheter (2019 färdigställt), förskola (färdigställt 

2020), SABO lägenheter: pågående, Bygdeå lägenheter  uppstart 

2020; Stationsområde , infrastruktur. 

 

Utmaningar: bland annat: 

-dialog/samsyn gällande utveckling inom och i anslutning till 

riksintresset.  

-hur får vi tillsammans en maximal utveckling- Länsstyrelsen 

spindeln i nätet? 

-finansiering 

 

 

I samband med presentationen belyser intresseorganisationerna 

vikten av att inte glömma bort Sikeå hamn (Exempelvis viktigt för 

turismen), samt att få till en bra helhet när det gäller 

kollektivtrafiken gällande den inre delen av kommunen. 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunala Funktionsrättsrådet 2020-11-05            Sida 8         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 

 
 

 Coronaläget 

Jhonas Nilsson, socialchef informerar om det aktuella coronaläget. 

Spridningen har ökat i landet och det har börjat märkas även i 

Västerbotten, främst Umeå och Skellefteå, till en viss del även i 

inlandet. I Västerbotten kommer det att vara en lokal bedömning 

kring hur vi ska hantera situationen här. I Umeå och Skellefteå och 

Storuman har beslutats att använda munskydd i förebyggande syfte 

på äldreboenden. Robertsfors kommun följer de 

rekommendationer Vårdhygien utfärdar. Vårdhygien meddelar 

respektive kommun hur kommunen bör agera utifrån spridningen. 

Därför olika riktlinjer beroende på vilka rekommendationer finns 

med anledning av hur spridningen ser ut. I övrigt viktigt att hålla 

rutiner uppdaterade. 
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§ 30 Rapporter från 

 

Intresseorganisationerna 

 

 Demensförening: inte så mycket på gång, föreningen beslutade 

att ställa in den årliga julfesten. Jubileum nästa år, osäkert hur 

detta ska planeras. Har en del information som kan följas 

webbaserat.  

 

 Föreningen har även tidigare skickat in en del frågor som 

härstammar från föreningens medlemmar. 

Jhonas, socialchef och ordförande Mona Andersson 

återkommer med svaren. 

 

 Demensföreningen lyfter i samband med sammanträdet att 

många skulle önska sig mer av trygghetsboenden såsom 

Mårsgården (tryggheten av att bo nära andra i samma 

situation). 

 

Patrik Nilsson (S): Bostäder som är tillgängliga är på gång, ej 

just trygghetsboenden men boenden där tillgänglighetsaspekten 

är den viktigaste.  

 

 HRF: Föreningen har beslutat att inte ha någon julfest och 

höstfest med anledning av corona, meddelat på hemsidan.  

 
 

 FUB : Försätter att bevaka intressen gällande besparingar. 

Eventuella jultillställningar sker i sådana fall i samarbete med 

daglig verksamhet. 

 

 RTP :Det har inte gått att ha de befintliga grupperna på 

badhuset, nya tag skulle tas efter jul men nu är 

rekommendationerna att inte besöka badhus.  

 

 SRF: Lokalt händer inte så mycket, men i oktober hade vita 

käpppens dag, manifesterade i Robertsfors. Lokalt kan inte 

göras så mycket mer med anledning av corona. 

Distriktsmässigt samma för hela Västerbotten, försöker ha 

digitala lösningar. 
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§ 31 Övriga frågor  

 

 FUB: Bussanslutning Sikeå fungerar ej, nu ännu sämre när 

E4:an byggs om. Anslutningen väntar inte när bussen från 

Umeå är försenad utan åker till nästa anslutning.  

 
Patrik Nilsson (S): Entreprenör bytts ut och förhoppning är att 

det blir en bättre dialog. Med e4 bygget har de blivit 

överraskade av att entreprenören varit snabb med produktionen 

med en följd av att ingen grundplanering hanns göra. Det är 

inte enkelt då nya förändringar sker hela dagen. informationen 

kommer till kommunen men ibland försent och det är barnen 

som är i fokus för att kunna ta sig till och från skolan, sedan 

kommer resterande ställningstaganden och frågor på agendan. 

 

 FUB: badhus, nyrenoverat men saknas krokar, speglar, hårtork. 

 

Patrik Nilsson (S): blev en panikrenovering under våren men 

behovet av renovering visade sig vara ännu större. Fullmäktige 

beslutade om att avsätta medel för renovering av badhuset.  

Patrik Nilsson (S)  tar med sig frågan och meddelar Carin 

Elofson, samhällsbyggnadschef (avser enbart herrarnas 

omklädningsrum) 

 

 

 FUB: Hur har det gått med avvikelser och 

incidentrapporteringar sedan besparingar gjordes.  

 

Jhonas Nilsson, socialchef besvarar att det inte finns  någon 

sammanställning att tillgå till för att kunna besvara frågan i 

samband med sammanträdet. Frågan noteras och återkoppling 

sker vid senare tillfälle. 

 

 SRF: De flesta kommuner har haft syn-och hörselinstruktörer 

men oliks kommuner håller på att lägga ned tjänsten.  SRF 

betonar vikten av tjänsten/insatsen.  
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 FUB: Vad är anledningen till att de som arbetar som personliga 

assistenter inte har möjlighet till pedagogisk lunch? 

 

Jhonas Nilsson, socialchef svarar att det finns vissa kriterier 

som ska vara uppfyllda , förvaltningen tittar på det och svar 

kommer inom de närmaste dagarna.  
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§ 32 Nästa sammanträde 

 

Beslut avseende kommande sammanträde sker vid senare tillfälle.  

 


