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Plats och tid Kommunkontoret 2019-10-28, kl 13.00-15.00 
 
Beslutande Patrik Nilsson (S) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Kristina Björk PRO 

Holger Söderström PRO 

Lars Wallgren PRO 

Marta Pettersson SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Clarence C Andersson, sekreterare 

Gustav Hillbom, Projektledare i Biblioteket. 

Sofia Öberg, Ekonomichef 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 28 - 37 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-11-05 Datum för anslags nedtagande  2019-11-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson  
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§ 28  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
§ 29  Val av justerare 
 
Beslut 

Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 30  Föregående protokoll 
 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 
Kristina Björk har fortsatt försöka få ett svar avseende sin skrivelse 

till Region Västerbotten, men har inte fått något svar.  

 

Noterar att under punkten ”Övriga frågor” i det föregående 

protokollet så var det både PRO och SPF som skickade in frågan 

om det digitala utanförskapet, inte bara SFP. 

 

§ 31 Avseende fråga rörande digitalt utanförskap och 
åtgärderna kring dessa 
 

Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 

Patrik Nilsson informerade att Robertsfors kommun arbetar med 

det digitala utanförskapet men ej vet hur många individer det 

handlar om. Vidare presenterade Patrik Nilsson hur digitaliseringen 

i Robertsfors kommun har fungerat, hur kommunen ser på 

vinningarna av effektiviseringar samt utmaningarna som har 

identifierats.  

 

Gustav Hillbom från Biblioteket informerade om deras verksamhet 

kopplat till digitalt utanförskap utifrån den inkomna frågan från 

PRO och SPF. Exempelvis har kurser och workshops genomförts, 

Däribland ”Digital Nybörjarkurs”, ”Digital hjälp drop-in” och 

kurser om digital säkerhet. De arbetar även fortsättningsvis med att 

nå individer som tillhör det digitala utanförskapet. Han önskar även 

framtida kontakt med KPR:s olika representanter och kan nås på e-

postadressen: gustav.hillbom@robertsfors.se.  

 

Beslutsunderlag 
- Fråga från SPF Seniorerna Bygdeå och PRO Bygdeå 

 

mailto:gustav.hillbom@robertsfors.se
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§ 32 Presentation: Upphandling av färdtjänsten 
 

Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning: 
Patrik Nilsson presenterade arbetet som har varit bakom 

upphandlingen av färdtjänsten i kommunen. Kommunen har sedan 

tidigare gjort en upphandling av skolskjutsen och har just nu en 

upphandling på gång med kollektivtrafiken i stort. Efter dessa 

upphandlingar så är det färdtjänsten samt sjukresor som ska 

upphandlas. Den aktuella Färdtjänstupphandlingen kommer ta slut 

om ett år och därför håller Robertsfors kommun på att titta över 

detta redan nu. Robertsfors kommun uppmanar KPR:s 

representanter att uppmuntra alla som får vänta länge på färdtjänst 

att höra av sig snarast till kommunens Trafiksamordnare eller 

företaget i fråga. 

 
 
§ 33 Frågor från PRO Nysätra 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen och Ekonomichef 

uppmanas att se över möjliga förändringsförslag till nästa 

sammanträde.  

 
Ärendesammanfattning 
PRO Nysätra har inkommit med frågor avseende hur kommunen 

arbetar med faktureringen till äldre, hur kommunen arbetar med 

belastningsregister inom hemtjänsten samt hur kommunens 

klimatpolicy ser ut i fråga om sitt eget skogsbruk & bilkörning 

inom hemtjänsten. 

 

Ekonomichefens svar: 

I Robertsfors Kommun hanteras alla lika och någon särskild 

fakturahantering förekommer inte för äldre. Vi arbetar hela tiden 

med att genomföra förbättringar, stora som små. Målsättningen är 

att fakturorna ska vara enkla att förstå. Fakturor gällande 

omsorgsavgift är utförliga och tydliga. Det framgår tidsperiod samt 

vilka tjänster som fakturan avser. Det är även specificerat antal och 

pris, har man reducerad avgift framgår även det på fakturan, se 

bilaga 1. När det gäller fakturor för vatten- och avlopp, samt 

renhållning kan fakturan vara lite svårare att tolka eftersom den 

innehåller mer information. Men även här finns information om 

tjänst/avgift samt antal och pris som gör att man kan utläsa de olika 

delarna, se bilaga. Renhållningstaxan håller på att ses över och man 

kommer även arbeta för att fakturan ska bli tydlig när den är 

omarbetad.   
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Skulle det vara så att man har svårt att förstå sin faktura är man 

alltid välkommen att kontakta handläggaren för att få en förklaring 

till innehållet. 

 

Socialchefens svar: 

Avseende Belastningsregister: Vi begär inte 

belastningsregisterutdrag inom äldreomsorgen. Däremot gör vi det 

inom funktionshinderomsorgen. 

  

Avseende Klimatpolicy: Vi har ingen klimatpolicy inom 

hemtjänsten. Vi miljökompenserar inte. 

 

Ordförarens tillägg i svaret:  

Robertsfors kommun har väldigt lite skog att ha någon form av 

skogsbruk inom. Vidare har Robertsfors kommun antagit ett flertal 

åtaganden rörande hållbarhet som Aalborgåtagandet, samt 

integrerat hållbar utveckling i kommunens Styrplan genom att 

bygga upp det från Agenda 2030.  

 

Protokollsanteckning 

Lennart Brändström (SPF): Önskar att det läggs in en mindre 

informationstext i fakturan avseende reduceringen en får i fakturan, 

för att tydliggöra var uppgifterna som reduceringen baseras på 

kommer från. 

 

Beslutsunderlag 
- Fråga från PRO Nysätra 

- Bilaga 1, exempel på Faktura 

 

 

§ 34 Frågor från SPF Seniorerna Nysätra 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning: 
SPF Seniorerna Nysätra har inkommit med frågor avseende vilka 

områden Sociala sektorn planerar att göra besparingar, hur 

beläggningen ser ut bland kommunens boende, om det är många 

överliggare på Lasarettet samt när man påbörjar 

ombyggnadsarbetena med hyreshusen i Ånäset. 

 

Socialchefens svar: 

Avseende beläggning på Gläntan: Gläntans korttidsboende har 12 

ordinarie platser som vid behov kan utökas till 14 platser. Under 

året har dygnsbeläggningen i snitt legat på 13.6 belagda platser per 

dygn. 
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Avseende utskrivningsklara där vi har betalningsansvar: fram till 

och med september har vi under 2019 haft 105 dygn på slutenvård 

med betalningsansvar. Vi har haft toppar under juli och augusti 

med 37 resp. 27 dygn. 

 

Ordförandes tillägg i svaret: 
Ordförande presenterade underskottet för Sociala på 3,9 miljoner. 

Då det redan finns planerade volymminskningar handlar det om 

besparingar på cirka 2,8 miljoner måste dras ner inom Sociala 

sektorn. De ska sikta på att nå effektiviseringarna inom Sociala, 

exempelvis nå i hamn med digitaliseringsprojekt och få bort 

dubbelarbete. Robertsfors kommun inväntar en konsultrapport som 

har gjort en genomlysning av Socialas verksamhet för att 

identifiera dessa besparingsmöjligheter. Det handlar även om att få 

ut mer av kommunens egna sjukvårdsgivare. 

 

Vidare är SBO-projektet i Ånäset på gång, men på grund av 

överklagandeprocess så vet vi ej när ombyggnationen kan påbörjas. 

Däremot inledes en asbesthantering redan nu då detta är godkänt 

trots att en överklagandeprocess är på gång. 

 

Beslutsunderlag 
- Frågor SPF seniorerna Nysätra 

 

§ 35 Kommunstyrelsens dagordning 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning: 
Patrik Nilsson (S) presenterade vilka frågor som är aktuella för att 

behandlas på kommande Kommunstyrelsesammanträde.  

 

§ 36  Övriga frågor 
 

  Anslagstavlor – PRO 

 Kristina Björk (PRO) frågade om anslagstavlor för allmänheten, 

och önskar att det skulle kunna sättas upp en anslagstavla som 

allmänheten skulle kunna nyttja. Deras förslag är att Robertsfors 

kommun placerar anslagstavlor på centrala platser i kommunen för  

 

Beslut: Frågan skickas vidare till Tillväxtutskotten för beredning. 

 

Fråga avseende grävning av bredband 
Bernt Lundström (SPF) undrar vem en ska kontakta med frågor 

avseende Bredband.  

 

Ordförande informerade om att en ska tala med Arvid Alm på IT-

kontoret i Robertsfors. 
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Ambulansgaraget 
Lennart Brändström (SPF) undrar var i processen kommunen 

befinner sig i avseende ambulansgaraget.  

 

Ordförande förklarade den nuvarande processen och de pågående 

aktiviteterna. 

 

ElementSix-lokalerna 
Lennart Brändström (SPF) undrade vad som händer i de tidigare 

E6-lokalerna.  

 

Ordförande informerade om att det sker en juridisk process för de 

som hyrde lokalen. Kommunen försöker även hjälpa ägaren med att 

finna lämpliga avstyckningar av fastigheten samt så vet de att en ny 

kund är på väg. 

 

 

§ 37 Nästa sammanträde 
 

Robertsfors kommun återkommer med framtida 

sammanträdesdatum.   

 

 

 

 


