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Plats och tid Kommunkontoret 2018-02-27, kl 13.00-14.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Tängdén (c) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Holger Söderström PRO 

Aina Larsson PRO 

Ann-Charlotte Nordlund PRO 

Marta Pettersson SPF 

Louise Arvidsson PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 7 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2018-02-27 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-03-05 Datum för anslags nedtagande  2018-03-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund   
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§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
§ 2  Val av justerare 
Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 3  Inkomna frågor 
 

Robertsfors Pro-förenings Diskussionsgrupp har lämnat in 

följande tre frågor: Se bilagor. 
 

1. Angående Hjärtstartare  

Gruppen har diskuterat hjärtstartare inom kommunen, och 

möjligheten att registrera sin hjärtstartare i 

Hjärtstartarregistret. 
 

Beslut 
Kommunen annonserar i Mellanbygden för att upplysa till de som 

har hjärtstartare om möjligheten att anmäla detta till Hjärtregistret. 

 

2. Friskare pensionärer 

Gruppen undrar om det kan finnas en chans för äldre att få göra 

en hälsokontroll en gång per år. 
 

Robertsfors kommun har ett folkhälsopolitiskt program i behov av 

att uppdateras. Folkhälsorådet har uppmärksammat behovet av ett 

program som tydliggör kommunens vilja för ett fortsatt 

folkhälsoarbete. Eftersom att SKL nu tagit fram en tydlig strategi 

för hälsa med tillhörande mål föreslås att Robertsfors kommuns 

fullmäktige antar den strategin för hälsa med tillhörande mål, och 

istället ger Folkhälsorådet uppdraget att ta fram en handlingsplan 

för hälsa för arbetet i Robertsfors kommun. Folkhälsorådet kan då 

få ansvar för att handlingsplanen för perioden 2018-2020 bereds, 

och att förslag till folkhälsoplan för genomförande presenteras för 

kommunstyrelsen juni 2018. 

 

Folkhälsorådets uppdrag blir därefter att: 

 Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens 

invånare. 

 Följa upp handlingsplanen för Robertsfors kommun och 

verksamheternas arbete med folkhälsa utifrån de planer och 

beslut som KS/KF fattat. 

 Årligen avrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen. 
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3. Angående kråkor, kajor och duvor 

PRO-föreningens Diskussionsgrupp har tagit upp frågan 

angående kråkor, kajor och duvor. Och behovet av att begränsa 

dessa. 
 

I miljöbalkens mening utgör inte kajor en olägenhet. Med 

olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt 

medicinsk bedömning är skadlig för människors hälsa och 

regelbunden förekommande. För att en myndighet ska vidta åtgärd 

ska det finnas en risk för smitta eller epidemi. 

 

SPF seniorerna Bygdeå har lämnat in skrivelse. Se bilaga. 

1. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten ska fungera som den gjorde tidigare, samma 

räddningsmän i kommunen. 

Robertsfors spolbil gör 60 % av avloppen, och Swoosh i Umeå 

tar 40 %. 
 

2. Snöröjning/sandning 

Trafiverkets vägar plogas och sandas av Svevia. 

Vid hopsamlade postlådor är det ägarna som står för skötsel. 
 

3. Säkerhetsfrågor 

Kommunsstyrelsen är säkerhetsnämnd, och säkerhetsansvarig 

är kommunchef Karin Ahnqvist, nås på 0934-140 07 eller mail 

karin.ahnqvist@robertsfors.se 
 

4. Bussar 

Kommunen har köpt in en extra linje för skolbarn i kommunen, 

Turen slutar i Norum vid kommungränsen.  

   

SPF Nysätra och PRO Ånäset har i mail undrat över vad som 

händer inom Länstrafiken och om det blir förändringar i 

turlistan. 

   

Trafikplan för 2018-2021 ska beslutas i Kommunfullmäktige den  

5 mars. 

   

Kommunstyrelsen ska den 5 mars besluta om att ge Länstrafiken 

uppdraget att bistå Robertsfors kommun att upphandla 

kollektivtrafiken på nytt, och därmed inte använda optionsåren på 

nuvarande inomkommunala linjeavtal. Detta förutsatt att 

Landstinget även vill upphandla på nytt. 

 

Till deltagare i arbetsgrupp för beredning av ny upphandling av 

både kollektivtrafiken och skolskjutsarna har Patrik Nilsson och 

Lars Tängdén utsetts. 

 

Finns frågor angående turer, ta kontakt med Agnes Björk 0934-

14106 eller mail agnes.bjork@robertsfors.se 

mailto:agnes.bjork@robertsfors.se
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§ 4  Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 5   Information – Ordföranden 
Ordföranden informerade rådet om kommande ärenden till 

kommunfullmäktige den 5 mars. 

 

§ 6  Övriga frågor 

 Svårt hitta parkering, kan man parkera vid skolan? 

 Är åtgärder gjorda vid vattentornet i Ånäset? 

 

§ 7  Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade dagens sammanträde. 


