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§ 1 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut  

Funktionsrättrådet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 Val av justerare 

 

Beslut 

Funktionsrättrådet beslutar att välja Mari Viberg till justerare. 
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§ 3 Föregående protokoll 

 

Beslut 

 

Funktionsrättrådet beslutar att föregående protokoll läggs till 

handlingarna. 
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§ 4 Allmän information från kommunen 

 

 

Mona Andersson, S informerar i Patriks frånvaro 

 

- Information om norrbotniabanan delgavs kortfattat och det     

planeras en träff under hösten där föreningar bjuds in för frågor  

och synpunkter. 

Det delgavs även att golfbanans och elljusspårets avtal är klara och  

godkända. 

 

-Älvräddarna, Sisu och Kommunen har startat upp ett samarbete  

för att öka tillgängligheten till älven för funktionshindrade. 

 

-Kommunen har nu en god ekonomi, bland annat beror det på att 

kommunen fått tillbaka sjuklönekostnader som uppkom i samband  

med pandemin. Planen är att spara en del av detta till uppgradering 

av reningsverket som måste ses över, annars kommer kommunen 

få vite. 

 

-Det är väldigt låg arbetslöshet i kommunen, vilket i sig är positivt,  

men det gör det svårt med bemanningen på många ställen.  

Speciellt svårt är det under sommaren. 

 

-Robertsfors kommun ligger i framkant när det kommer till lön för  

Undersköterskor vilket är positivt och bidrar till hög kompetens. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunala Funktionsrättsrådet 2022-06-13            Sida 7         

 

 

 

§ 5 Rapporter från kommunstyrelsen och 

intresseföreningar 

 

Kommunstyrelsen 

Det är beslutat om en ny Verksamhetsplan för 2022 med 

Handlingsplaner gällande: 

- Att stärka hemtjänsten 

- Nära vård, samarbete med hälsocentralen. 

- Kompetensförsörjning för sektorn, bland annat vidareutbildning 

 där efterfrågan är stor, speciellt för specialistsjuksköterska. 

-Upprätta en strategi för funktionhinderomsorg/äldreomsorg för 

 Robertsfors. 

 

-Upprättat ett lokalt BRÅ under 2022 

 

-KS har beslutat om ett närvaroteam vid hög skolfrånvaro, i 

 dagsläget är det 50% frånvaro och uppåt. Men förhoppningen är 

 att man sedan ska kunna arbeta sig neråt i framtiden. 

 

-Arbetet angående Anhörigstöd fortsätter, planeras att tas upp på 

 kommande utskott. 

 

-Servicegrupper ska införas för att utveckla och stärka 

hemtjänsten.  

Detta innebär att det ska finnas 2 personer som bara ska utföra 

servicetjänster, till att börja med städ. Sedan blir det kanske en 

fortsättning där även handling läggs in. Dessa 2 personer kommer 

enbart att arbeta dagtid och bemannar 1 bil. Dessa personer 

behöver inte vara undersköterskor. 

Start planers i oktober. 

 

-Hemtjänsten ska även göras om till 4 grupper i stället för 3 

 grupper som det är nu. 

 

-Bemanning inför sommaren är som tidigare framgått ett problem 

 på vissa ställen.  

Äldreomsorgen är just nu ett stort problem, man har valt att skicka 

 ut brev till alla 18–19 åringar i kommunen för att skapa ett 

 intresse för att arbeta inom kommunen. 
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                                            Finns även erbjudanden till personalen sommaravtal om att flytta  

                                            sin semester mot ersättning. Man kan även behöva prioritera olika 

                                            insatser som det gjordes under pandemin. 

 

                                            Intresseorganisationerna 

                                      
                                            FUB: Föreningen är i processen att byta namn.  

                                            FUB står för Riksförbundet för 

                                            utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Begreppet 

                                            ”utvecklingsstörd” används inte längre och ska därför bytas ut. 

                                            I övrigt så förbereder de sig inför det kommande valet, bland annat 

                                            genom att skicka ut frågeställningar till politiker angående 

                                            nedmonteringar och hur man vill att området ska se ut under de 

                                            kommande 4 åren. 

                                            De informerar även om att det är stora försämringar i bemanningen 

                                            på Bäckvägen och Bergmästargatan. Liknar mest förvaring och det 

                                            är svårt för de boende att få komma ut. 

                                            Även svårt med dagligverksamhet, många brukare på få personal, 

                                            med risk för att brukarna inte dyker upp. De har även sett en 

                                            minskning på de som deltar på aktiviteterna på badhuset. 

 

                                            Jhonas informerar: Han har bokat tid för uppföljning av riskanalys, 

                                            återkommer om det nästa Funktionsrättsråd. 

                                               

                                            DEMENSFÖRENINGEN: Föreningen har ordnat utflykt för 

                                            medlemmarna och har styrelsemöte 14/6 

                                            I övrigt är det tunt med personal, det hinns inte med aktiviteter och 

                                            promenader. 

                                            Det har kommit in en donation från en av de boende på Lövlunden 

                                            och det ska gå till något roligt för de boende. 

                                            Innan jul hade de en person som kom och spelade och sjöng på alla 

                                            Boenden, samt på demensföreningen julfest. Det var väldigt 

                                            väldigt uppskattat av alla. 

                                            I höst planerar de att ha café ute i byarna, så att anhöriga kan träffas 

                                            och ställa frågor. 

                                               

                                            HJÄRT/LUNG: De har nyligen ändrat namn på förbundet och i  

                                           dagsläget finns det 32 

                                           medlemmar i Robertsfors. 

                                           Det har varit lite aktiviteter de senaste 2 åren på grund av pandemin, 

                                           men nu är de på gång igen. 

                                           De försöker att jobba förebyggande och samarbetar med andra 

                                           Föreningar, till exempel PRO. De har även offentliga möten och 

                                           bjuder då in allmänheten till dessa. 

                                           De ska även stå med på Sikeå hamnmarkand 18/6 

                                            

                                           HRF: Föreningen har ca. 80 medlemmar. 

                                           De ska på en resa till Skellefteå för sina medlemmar 16/6. De 

                                           besöker Sara Kulturhus, batterifabriken och Stackgrönnan. 
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                                           De hjälper till att kontrollera hjälpmedel för hörselskadade och 

                                           meddelar att det fungerar bra på Diamanten, bion, Träffpunkten  

                                           i Sikeå och församlingshuset i Ånäset. 

                                           Bärbara slingor ska finnas här på Kommunhuset och på biblioteket. 

                                           De ska kontrollera hur det fungerar i tingshuset i Ånäset. 

                                           De ombeds även kontrollera så att allt fungerar på Kommunhuset. 

                                           Återkommer angående detta. 
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                                 § 6 Övriga frågor  

 

                                           HRF: 

Undrar om det ska röjas nere vid ån mellan gångvägen och 

Rickleån. Nedanför Lövlunden. 

Det är sedan tidigare röjt mellan Lövlunden och gångvägen, dock 

är en stor hög med ris lämnad där. 

 

Beslut 

                                           Frågan tas med Evelina Person som får ta det vidare med Dante 

                                           Dalgren som håller på med ett projekt tillsammans med Bruksam  

                                           att röja efter flottarstigen.  

 

 

FUB: 

Tala flytande svenska som anställnings krav? 

Fanns som krav inom barnomsorgen i arbetsannons. 

 

Beslut 

Frågan lyfts till personalkontoret Sara Häggström. 

 

 

Hjärt/lung: 

Finns tillgång till tolk? Hur långt sträcker sig rätten till det? 

 

Beslut 

Ska finnas tillgång till telefontolk eller ta kontakt med 

enhetschefen om problem uppstår 

 

 

FUB: 

Tar upp flytten till Fabriksvägen, hur är det tänkt med 

parkeringen?  

 

Beslut 

Frågan är lyft. Ligger på samhällsbyggnadskontoret. En lösning 

kan vara att skicka dit p-vakt. 

Kort info om flytten och hur det kan tänkas se ut delges. 
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                                            Demensföreningen 

                                            När startar väntjänsten? 

 

                                            Beslut 

                                            Kallas efter sommaren, föreningar och studieförbund representerade. 

 

                                             

                                            HRF 

                                            Hur hittar man en handling som finns hänvisad till i protokoll? 

                                             

                                            Beslut 

                                            Detta tas upp med demokratiberedningen 

 

 

 

 

                                             Information 

                                             Luncherna: 

                                             Ånäset - startat 

                                             Bygdeå - startat eller i uppstart 

                                             Robertsfors - startat 

                                             Mårsgården - lunchen finns kvar, även andra utifrån får komma. 

 

                                             Luncherna serveras mån-fre. 

                                             Politiskt beslut att luncher ska finnas, lägsta gräns på antal deltagare 

                                             finns inte. 

                                             Kontakta hemtjänst chef för anmälan, man kan även få den  

                                             hemleverad. Specialkost finns att få. 

 

                                          

                                             Efterfrågan var man hittar protokollet: 

                                             Gå in på Robertsfors Kommuns hemsida 

                                             Gå in på ”meny” högst upp i högra hörnet 

                                             Välj ”Kommun och Politik” 

                                             Välj ”Protokoll” 

                                             Välj länken till ”Sammanträdesportalen” 

                                             Välj ”Funktionsrättsrådet”  
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§ 7 Nästa sammanträde 

 

Tid och datum för nästa sammanträde: 10 oktober, 13.00  

Kommunstyrelsens sammanträdesrum. (KS-rummet) 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 


