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Plats och tid Kommunkontoret 2018-09-11, kl 13.00-14.00 
 
Beslutande Lars Tängdén (c), v ordf 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Holger Söderström PRO 

Kristina Björk PRO 

Lars Wallgren PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 18 - 27 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Lars Tängdén  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2018-09-11 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-09-19 Datum för anslags nedtagande  2018-10-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund  
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§ 18  Mötets öppnande 
 

Ordförande Lars Tängdén hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
 

§ 19 Val av justerare 
 
Beslut 

Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 20 Föregående protokoll 
 

Kristina Björk tog upp frågan angående hjärtstartare. Inget beslut 

togs i frågan. 

 

Beslut 

Protokollet läggs till handlingarna 

 

§ 21 Avstängning vatten meddelas inte till alla 
        fastighetsägare 
 

PRO Bygdeå har lämnat in en skrivelse där de tycker att det borde 

finnas en bättre rutin för att meddela vattenavstängning. 

 

Fastighetsägare som inte är skrivna på fastigheten får inte reda på 

det. De måste själva anmäla till kommunen för att få SMS. 

 

De föreslår kommunen att ändra sina rutiner så att samtliga 

fastighetsägare samt de som är skrivna på fastigheten informeras 

när vattnet ska stängas av. 

 

Felanmälan via hemsidan verkar inte fungera för Robertsfors 

kommun. Hur fungerar dagens rutiner? 

 

Johan Hedlund, arbetsledare VA kunde inte delta på dagens 

sammanträde och har därför skickat ett mail med följande svar på 

ovanstående frågor. 

 

Angående SMS-tjänsten så är det en programtjänst som vi köpt för 

att förbättra servicen så att vi enklare kan nå ut till våra 

kommunmedborgare. Vi jobbar på att utveckla programmet så att 

det kan hitta fastighetsägare som inte är skrivna på fastigheten, 

under tiden får de som inte fått informationen manuellt gå in och 

registrera sitt telefonnummer för önskad fastighet. 
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Angående felanmälan via hemsidan så gjorde jag ett fiktivt ärende 

nyss och det kom fram, det verkar inte vara något fel. Det fungerar 

som så att vi får in felanmälan och kvitterar dem när de blivit lösta, 

anmälaren ska då få ett mail om den har anmält en korrekt 

mailadress i anmälan. 

 

§ 22 Insamling av ”grovsopor” 
 

I skrivelse från PRO Bygdeå föreslås att insamling av grovsopor 

återupptas.  

 

För ett antal år sedan kunde man samla ihop avfall som inte är 

hushållssopor vid vägarna ute i byarna. De hämtades sedan av en 

lastbil. Denna fina service har upphört. 

 

Johan Hedlund svarade följande i sitt mail: 

Angående grovsopor så finns möjligheten att beställa hämtning av 

grovsopor vid sin fastighet mot en avgift på 360 kr/m3.  

  

Förslag gavs på sammanträdet att någon lämnar in ett 

medborgarförslag angående insamling av grovsopor då kommer 

förslaget att tas upp och beredas till politikerna. 

 

§ 23 Miljöproblem 
 

Miljöinspektör Sylvia Jonsson var inbjuden till sammanträdet för 

att svara på följande frågor. 

 

Kan kommunen kräva av ägarna att platser utanför tätorter och ute 

i naturen städas? 

 

Det finns många exempel på platser ute i naturen med 

 Skrotade fordon, lastbilar, traktorer, bilar mm 

 Raserade byggnader 

 Olagliga soptippar 

 Övergivna bosättningar har oftast kvarlämnade maskiner och 

annat 

 Miljöfarligt avfall av olika sort  

 

PRO Bygdeå föreslår kommunen att ta tag i frågan och starta ett 

miljöprogram för att åtgärda problemen. 

 

Miljöinspektörens svar på frågorna:  

 

När det gäller skrotade fordon och raserade byggnader så är det 

ägaren som är skyldig att ta hand om detta. 
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Vad gäller kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, 

parker och torg har kommunen möjlighet att besluta om att 

fordonet ska skrotas på fordonsägarens bekostnad. 

 

Om du hittar en skrotbil i naturen, på allmän plats eller på din egen 

mark och ägaren inte är känd kan du anmäla den till kommunen. 

Det är även till kommunen du vänder dig om du vill ha någon 

annans skrotbil bortforslad från din mark. 

 

Hittar man olagliga soptippar eller annat miljöfarligt avfall ska 

man anmäla till miljökontoret så kollas det upp. 

 

Kommunens miljöinspektörer har gjort många inspektioner när det 

gäller miljöproblem, och lämnat ålägganden att städa upp. 

 

Vite ska delges, men många ärenden stoppar upp eftersom 

delgivningen inte tas emot. 

 

§ 24 Fotvård 
 

SPF Seniorerna Nysätra har lämnat in följande skrivelse: 

 

Vi blir fler och fler som anlitar och använder oss av fotvård som 

kommunen har på bl a Nysätragården. 

Då det är långa väntetider, och svårt att få tid hos fotvården i bl a 

Ånäset vill vi att tiden för fotvården utökas, så att fler kan få 

möjlighet att få sina fötter omsedda. 

 

Äldre och handikappchef Ewy Andersson hade inte möjlighet att 

komma till sammanträdet och skickade följande mail som svar på 

frågan. 

 

Inkommit skrivning gällande Fotvården i Robertsfors kommun 

från Bernt Lundström SPF Seniorer. Dnr:9018/253.109.  

Den handlar om fotvård som kommunen har bl.a. på 

Nysätragården. Det framgår av skrivningen att det är svårt att få tid 

hos fotvården i bl.a. Ånäset. 

En önskan framförs att tiden för fotvården utökas. 

 

Det finns ingen tanke på att utöka den tid som finns för fotvården i 

Robertsfors kommun i dagsläget. 

Fotvård finns möjlighet att få utförd i alla tre kommundelarna, 

Bygdeå, Ånäset och Robertsfors idag. Vi har två 

fotvårdsterapeuter anställda en på 80% , Julia Johansson samt 

Marie-Louise Karlsson som arbetar 5%.  Möjlighet att beställa tid 

hos fotvården på dessa tre orter är möjliga oavsett var 

medborgaren är bosatt. 
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§ 25  Information – ordföranden 
 

Lars Tängdén, informerade angående ärenden som ska tas upp i allmänna 

utskottet. 

 

 Samhällsbyggnadschef en ska få i uppdrag att ombesörja försäljning 

av Telecenter/Industrihuset i Bygdeå. 

 

 Under sommaren har en upphandling för entreprenad om 

uppförande av ny förskola i Robertsfors, legat ute med en 

anbudsöppning den 17 september. 

 

 Projektet ”Högtryckscentrum i Robertsfors kommun” en 

förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för bildandet av 

ett nationellt centrum för spjutspetskunnande i 

högtrycksteknologi i Robertsfors. I korthet kan man 

sammanfatta förstudien i att det finns goda förutsättningar för 

bildandet av ett nationellt centrum för högtrycksteknologiskt 

spjutspetskunnande i Robertsfors. 

  

 Kommunfullmäktige ska besluta om att utöka den 

gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen med 

Örnsköldsviks kommun. 

Nuvarande kommuner i den gemensamma Överförmyndar- 

nämnden  är Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, 

Vindelns, och Vännäs kommuner.  

 

 Med anledning av de förändrade förutsättningarna i 

producentansvarsförordningarna för förpackningar och 

returpapper så förordas att beslutet om att införa 

fyrfackssystem för insamling av hushållsavfallet upphävs. 

Producenterna ska ta sitt fulla ansvar att samla in 

förpackningsavfallet och returpapper till återvinning. 

Kommunerna tar sitt ansvar att samla in hushållsavfallet i 

fraktionerna mat- och restavfall. 

   

Insamlingen av hushållsavfall från och med 1 mars 2020 ska 

ske genom att befintliga kärl för hushållsavfall kompletteras 

med separata kärl för matavfall för alla hushåll inklusive 

fritidshus. 

 

 Allmänna utskottet ska besluta, enligt delegation från 

kommunstyrelsen, att upprätta detaljplan för fastigheterna 

Nybyn 51:1 och Nybyn 51:2. Detaljplanen kan medge 

flerbostadshus med upp till tre våningar och erforderliga 

komplementbyggnader. 
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§ 26  Övriga frågor 
 

Asfaltering runt brunn. 

Kontakt kan tas med Johan Hedlund, GVA-ingenjör, på  

tfn: 070-3774127 och förklara var och vad som är fel, så kan han 

åka och till platsen och kontrollera.  

 

Prästberget 

Detaljplan är under uppförande på del av Bygdeå Kyrkord 1:1. 

Som ett led i detta förfarande skall en undersökning av risk för 

BMP göras enligt Miljöbedömningsförordningen, SFS 2017:966 i 

samband med 

  

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för 

avstyckning av 20-30 bostadstomter för nybyggnad av 

enbostadshus och radhus, samt mindre allmänna platser och 

rekreationsstråk. Syftet är också att verka för en god infrastruktur 

inom planområdet samt i största möjliga mån bevara skogsmiljön 

och skapa en boendemiljö som är anpassad efter landskapet.  

 

§ 27  Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde är den 23 oktober kl 13.00 

  

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


