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Plats och tid Kommunkontoret 2017-05-09, kl 13.00-15.00 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lennart Brändström SPF 

Sven-Göran Bergström PRO 

Holger Söderström PRO 

Göte Åkerström PRO 

Ann-Charlotte Nordlund PRO 

Aina Larsson 

Sören Nordgren SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Sven-Göran Bergström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 9 - 15 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Sven-Göran Bergström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2017-05-09 
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund   
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§ 9  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
 

§ 10  Val av justerare 
 
Beslut 
Sven-Göran Bergström valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 11  Inlämnade frågor 
 

 I tidningen PRO Pensionären nr 1, 2017, fanns inte Robertsfors 

kommun med bland de kommuner som svarat på en enkät 

angående ”Säker hemgång”. PRO Nysätra undrar varför 

Robertsfors kommun inte fanns med. 

Det är svårt hinna med att svara på alla enkäter, 

socialstyrelsens och SKLs enkäter besvaras alltid. Vid 

hemgång finns arbetsterapeut , rehabassistent och 

distriktsköterska tillgängliga. 

 

 Middag på Hammarhöjd 

När det gäller middag på Hammarhöjd jobbas det med 

formerna för det. 

 

 Vad händer när Telia fasar ut det fasta telenätet? 

Kristoffer Hansson IT-chef i Robertsfors kommun svarade på 

frågorna. Se bilaga. 

 

 Hur ser det ut på boendena, är det fullbelagt? 

Kommunens boende för ensamkommande har en bra balans i 

dag det brukar finnas en ledig lägenhet. 

 

 Betalar flyktingboendet någon hyra till Nysätragården? 

Migrationsverket betalar in pengar till socialkontoret som 

betalar samhällsbyggnadskontoret för hyran. 

 

 Hur långt har planeringen kommit för lägenheten på Pilgatan 

som stått tom en längre tid? 

Lägenheten på Pilgatan håller på att utredas, vad ska göras, 

vilka kostnader blir det. 
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 Bostadsfrågan 

Kommunen har anställt en bostadsstrateg som jobbar med 

bostadsfrågan, man tittar på tomter i Bygdeå på kyrkans mark, 

upphandling pågår av 16 lägenheter i Robertsfors, 

detaljplaner ska färdigställas. 

Det behövs ca 30-50 lägenheter de kommande 3 åren. 

 

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att under 2017 

avyttra/försälja Bygdeå Industrihus och i samband med en 

överlåtelse avstycka lämpligt område för tänkt verksamhet. 

 

 Den smala kyrkbron i Bygdeå. 

Kommunen har påpekat detta bland sina prioriteringar till 

Trafikverket, men fått svaret att det blir för dyrt att göra ny 

bro. Kommunen har fått igenom förlängning av gång- och 

cykelbanan i Bygdeå. 

 

 Anställdas telefonansvar 

Inlämnade synpunkter överlämnas till kommunchefen. 

 

Beslut 
Informationen är mottagen. 

 

 

§ 12  Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 
§ 13   Information – Ordföranden 
Ordföranden informerade om kommande ärenden till allmänna 

utkottet, barn- och utbildningsutskottet samt socialutskottet 

 
 

§ 14   Övriga frågor 
 
På URnäras hemsida hittar du information om möjligheter till 

landsbygdsutveckling i Umeåregionen. URnära har två projekt 

igång, dessa är ”SKUR” och ”service till alla i Umeåregionen”. I 

SKUR finns det möjlighet att genomföra minder aktiviteter på 

landsbygden men vi stödjer även byautvecklingsplaner. I Service 

till alla vill vi se över möjligheterna till service för just alla i 

Umeåregionen. 

 

 

§ 15  Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade dagens sammanaträde. 


