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Plats och tid Kommunkontoret 2019-03-18, kl 13.00-15.00 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Tängdén (c) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Holger Söderström PRO 

Kristina Björk PRO 

Lars Wallgren PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Clarence C Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 11 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-03-28 Datum för anslags nedtagande  2019-04-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Socialchef 

 

   

 

 

§ 1  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
§ 2  Val av justerare 
 
Beslut 

Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 3  Föregående protokoll 
 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 4  Genomgång av KPR stadgar 
 

Beslut 

Punkten läggs till handlingarna 

 

§ 5 Information om nya ledamöter i PRO och SPF till 
Pensionärsrådet 
 
SPF Robertsfors: Lennart Brändström, Marta Pettersson  

SPF Ånäset: Bernt Lundström, Boyan Jonsson 

SPF Bygdeå Sören Nordgren, Lena Lindmark 

 

PRO Ånäset: Lars Wallgren 

PRO Robertsfors: Kristina Björk, Ann Charlotte Nordlund 

PRO Bygdeå: Holger Söderström, Louise Arvidsson 
 
§ 6  KS-dagordning 
 

Ordförande Patrik Nilsson presenterade dagordningen till 

Arbetsutskottet, som i sin tur kommer åka vidare till 

Kommunstyrelsen. 

 

§ 7  Fråga: Fotvården i Bygdeå 
 

SPF-Seniorerna Bygdeå har inkommit med en fråga rörande 

fotvården i Bygdeå som lades ner under hösten 2018 och som 

flyttades till Robertsfors 1 januari 2019. De har uppfattat ett rykte 

om att fotvården ska tillbaka till Bygdeå och undrar: 

 

Skall fotvården för Bygdeå-området bli kvar i Bygdeå? 

Svar: Har fått information från Socialchefen om att fotvården ska 

finnas kvar i Bygdeå i enlighet med hur det har varit tidigare från 

den kommunala sidan. 
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Om fotvården flytas till Robertsfors, var blir den belägen? 

- 

 

Vilka tider finns det i Robertsfors? Det har varit svårt att få tid vid 

fotvården, hur blir det fortsättningsvis? 

-   

 

Bilaga: 

- Frågor till KPR - SPF Bygdeå 

 

§ 8  Fråga: Angående vägsträckan vid Royal 
SPF-Seniorerna Nysätra har inkommit med en fråga rörande 

vägsträckan från Busshållplatsen vid Royal in till samhället. Som 

det är nu finns ingen gångbana på sträckan som är cirka 250 m och 

resenärer tvingas gå på gångbanan. De undrar: 

 

Tar kommunen upp problemet och trycker på Trafikverket så att 

den trafikfarliga sträckan åtgärdas i samband medera möten och 

genomgångar? 

Svar: Tjänstepersonerna ligger på i denna fråga, har däremot inte 

fått en tidshorisont för alla delar i denna fråga ännu. Kommunen 

tänker fortsätta ligga på i denna fråga. 

 

Bilaga: 

- Frågor till KPR – SPF  Nysätra 

 
§ 9  Fråga: Angående nedskärning inom hemsjukvården 
 
SPF-Seniorerna Robertsfors och Nysätra har inkommit med en 

fråga rörande ryktet att 4 heltidstjänster inom den kommunala 

hemsjukvården kommer sägas upp i syfte att få sociala utskottets 

budget i balans och undrar om detta stämmer. 

 

Svar: Svårigheten för Sociala är att de redan kan se att de kommer 

göra underskott även i år, samtidigt som det inte längre kommer 

vara möjligt för KS budget att ta sådana underskott. Detta kan även 

kopplas till att det finns få direktiv om framtida medel till 

kommunerna från statligt håll, varpå det blir svårt att beräkna hur 

mycket medel Sociala kan få under 2020. Därmed blir Sociala 

tvungna att hålla budget under 2019, och därför måste dem göra ett 

flertal olika analyser på olika förslag. Det är där läget är idag, och 

det finns en strävan att inte påverka äldreomsorgen i allt för stor 

omfattning. Kan dock inte säga mer då något färdigt förslag inte 

finns eller har förhandlats med förhandlingsparterna. 

 

Vill att dessa synpunkter skickas till Socialchef: 

- Önskar att få insyn samt få lämna sin åsikt från KPR när ett 

färdigt förslag har tagits fram.   
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Bilaga: 

- Frågor till KPR – SPF Robertsfors & Nysätra 

 
§ 10  Diskussion: Angående förslaget att lägga ner 
sjukgymnastik på Hammarhöjd, Bygdeå 
 

SPF Seniorerna i Bygdeå har skickat in en fråga rörande förslaget 

att lägga ner seniorgymnastiken som bedrivs på Hammarhöjd i 

Bygdeå. Vidare har även en protestlista skickats in, med en protest 

mot att seniorgymnastiken ska läggas ner. 

 

Svar: Samma svar som föregående punkt 

 

Bilaga: 

- Frågor till KPR - SPF Bygdeå & Protestlista 

 

§ 11  Övriga frågor 
 

Skrivelse Robertsfors PRO (9019/130.109) 
I och med att individer remitteras till Skellefteås eller Lyckseles 

lasarett men det är inte alltid möjligt att nå lasaretten med buss då 

de inte går förbi där utan en behöver ta taxi, som måste beställas i 

god tid i förväg. Därför vill de att frågan om anslutningstrafik från 

busstationerna i Skellefteå och Lycksele tas med i nästa 

upphandling med länstrafiken samt att frågan återkommer till KPR 

när svar har givits i upphandlingarna. 

Svar: Kommunen tar tills sig detta, samt rekommenderar att deras 

skrivelse skickas till Lars Bäckström (C) och Katarina Jonsson (S) 

som är politiska representanter i berörda politiskaförsamlingar.  

 

Vem ska en ringa ifall en inte kan ringa till 

Anhörigkonsulenten? 
Svar: Vi ska undersöka vart frågor som anhörigkonsulent kunde 

svara på ska hänvisas till (rörande anhöriga och kommunal sektor).  

 

Hur gör kommunerna med Fixartjänster framöver?  

Svar: Vi ska undersöka hur detta hanteras och återkomma i ärendet.  

Vi gör en dragning kring detta den 13 maj. 

 

 

 

 


