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Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1-12 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Marta Pettersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-10-06 Datum för anslags nedtagande  2020-10-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson   
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Dnr: 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde.
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Dnr: 
 
§ 2  Val av justerare 
 
Beslut 

Marta Pettersson valdes att justera dagens protokoll. 
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   Dnr: 
 

§ 3  Föregående protokoll 
 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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   Dnr: 
 

§ 4 Enkät gällande hur betaltjänsterna i våra delar av 
riket fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och 
kommuner 
 
Beslut 
Samtliga representanter lämnar in sina e-postadresser till 

Kommunsekreterare så enkäten kan vidarebefordras. 
 
Ärendesammanfattning 
Det har inkommit en förfrågan till Robertsfors kommun från 

Länsstyrelsen om att sprida  en enkät (till våra pensionärsråd och 

funktionsrättsråd) gällande hur betaltjänsterna i våra delar av riket 

fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. Då 

det saknas e-postadresser till samtliga representanter lyfts frågan i 

Pensionärsrådet. 
 

Beslutsunderlag 

- Enkätlänk 

- Info-mail 
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§ 5 Förändringsförslag på fakturor 
 
Beslut 
Pensionärsrådet tackar för informationen och önskar att frågan 

återkommer senare efter det nya systemet har implementerats.   
 
Ärendesammanfattning 
Vid ett tidigare sammanträde har Pensionärsrådet diskuterat frågan 

om strukturen och innehållet i fakturorna och önskat att 

Ekonomichefen återkommer med möjliga förändringsförslag till 

nästa sammanträde. Då sociala håller på att byta 

verksamhetssystem och har löpande dialog med den nya 

tjänsteleverantören tar kommunen gärna emot specifika 

funderationer från Pensionärsrådet runt den nuvarande 

utformningen, för att de ska ha något att arbeta vidare med. 
 

Ekonomichefens svar: 

Sociala håller på att byta verksamhetssystem, så fakturan kommer 

att ses över i samband med införande av det nya systemet och vi 

hoppas då kunna tillgodose de önskemål som finns gällande 

information gällande den reducerade avgiften.  
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Dnr: 
 

§ 6 Anslagstavla i kommunen 
 
Beslut 
Pensionärsrådet tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Vid ett tidigare sammanträde frågade Kristina Björk (PRO) 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 allmänheten. Frågan har skickats till 

Tillväxtchef för svar. 
 

Tillväxtchefens svar: 
Ingen information kring anslagstavlorna. Det ligger dock ett 

medborgarförslag som utreds just nu kring anslagstavlor. 
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   Sociala sektorn 

Socialchef 

   

 

 

Dnr: SOC – 7020/144.700 
 

§ 7 Strategi Äldreomsorgen 2020-2030 
 
Beslut 
Pensionärsrådet tackar för informationen och skickar med detta 

protokoll och tillhörande skrivelse till Socialkontoret. 
 
Ärendesammanfattning 
Äldreomsorgen i Robertsfors kommun står inför stora utmaningar 

både i nutid och i framtid. Dessa handlar om: 

- Ekonomiskt underskott med fallande resultatutveckling. 

- Ökat antal äldre 80+ och med det ökade behov av omsorg och 

vård. 

- Större pensionsavgångar bland personalen med risk för framtida 

kompetensbrist. 

 

För att möta framtidens krav och förväntningar krävs att sociala 

sektorns resurser används på ett sätt som ger optimal utdelning i 

kvalitet och effektivitet. Denna strategi beskriver hur sektorn ska 

arbeta mot de identifierade behoven. I strategin anges målen för 

äldreomsorgen på kort sikt (2020-2025) och på lång sikt (2026-2030). 

Syftet med strategin är att möjliggöra en långsiktig planering för 

äldreomsorgen i Robertsfors kommun och ska vara vägledande i de 

politiska och verksamhetsmässiga besluten. Det är därför av stor vikt 

att denna strategi tas fram genom en bred politisk överenskommelse i 

samverkan med de berörda verksamheterna. 

 

En arbetsgrupp bestående av Kommunstyrelsens och sociala utskottets 

presidier tillsammans med socialchef och äldre och 

funktionshinderomsorgschef har haft det huvudsakliga ansvaret för att 

ta fram strategin. Till stöd i framtagandet av strategin har 

referensgrupper från de olika verksamheterna och den fackliga 

samverkansorganisationen konsulterats. Tankar och idéer gällande 

äldreomsorgen i Robertsfors ska inhämtas från pensionärsrådet och 

folkhälsorådet. 
 

Beslutsunderlag 

- Strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun 2020-2030 

- Medborgardialog 

- Skrivelse från SPF Nysätra 

 

Protokollsanteckning 
Marta Pettersson (SPF) önskar ta del av ekonomiska beräkningar för 

flytten från Gläntan till Nysätragården. Vidare önskas siffror på hur 

Sociala såg ut för 10 år sedan i jämförelse idag, avseende antalet 

platser i särskilda boenden, antal administratörer, antalet övriga 

vårdinsatser med mera. 
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   Sociala sektorn 

Socialchef 

   

 

 

 

Forts. § 7 
 

Birgitta Rahm (SPF) önskar att få ta del av sammanställning av hur 

mycket effektiv tid personalen i hemtjänsten har i vården då de reser 

så mycket. 

 

Bernt Lundström (SPF) vill ha kvar 3 avdelningar på Nysätragården, 

att korttids flyttas till Nysätragården men att hemtjänsten blir kvar på 

Gläntan. 

 

Bernt Lundström (SPF): (Sammanfattat) Har ett förslag att i ett av 

husen som håller på att byggas ut till mindre lägenheter avsätts 2 plan 

till trygghetsboenden. En av lägenheterna avsätts till 

gemensamsboenden, och hyran för denna fördelas på resten av 

lägenheterna i boendet. Därutöver kan en begära hemtjänst, men det 

handlar om vanliga lägenheter. (Den totala skrivelsen bifogas till 

protokollet). 

 

Diskussion 
Bernt Lundström (SPF) anser att Hemtjänsten borde få stanna kvar i 

Gläntan istället för att förflyttas till Nysätragården och lokalerna 

måste stå tomma. 

 

Ordförandes svar: Tanken är att förskoleverksamheten ska nyttja 

lokalerna istället. 

 

Bernt Lundström (SPF) Önskar att en konsekvensanalys vad 

åtgärderna kommer innebära för hyresgästarna, personalen, 

arbetsledningen, för administrationen, kostnader för möblering / lokal 

/ bilar m.m. Denna konsekvensanalys bör göras innan flytten sker 

mellan Gläntan och Nysätragården. 

 

Ordförandes svar: Många av dessa frågor har hanterats i fackliga 

förhandlingar innan beslutet av förflyttning togs och 

konsekvensanalys togs då fram. 
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Dnr: 9020/98.109 

 
§ 8 Frågor från PRO Nysätra 
 

Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 

PRO Nysätra har skickat in frågor som ska tas upp vid KPR:s 

sammanträde. Dessa (sammanfattade) är:  

- Önskan om att Kommunen efter egen utredning kunde påverka 

Länsstyrelsen till uppstramning av trafiksituationen och hastigheten 

i Ånäsets samhälle. 

- Vilka fakta ligger till grund för att kommunen ska dra ner antalet 

platser för dementa? 

- Har projektet ”RUSA” påverkat äldreomsorgen? 

- Ingår det i hemtjänstens arbetsuppgifter att transportera 

återvinningsbart avfall till containrarna i Ånäset? 

 

Samhällsbyggnadschefens svar: 

Beslut om lokala trafikföreskrifter har fattats av Kommunstyrelsen 

2020-06-08 och nu ska hastigheterna vara i enlighet med beslutet. 

 

Socialchefens svar: 

Ingår det i hemtjänstens arbetsuppgift att transportera 

återvinningsbart avfall till återvinningsstationerna? 

Nej, det ingår inte i hemtjänstens uppdrag. Hemtjänsten bär ut 

sopor från bostaden till fastighetens sopkärl. Finns återvinning i 

fastigheten kan vi sopsortera. Hemtjänsten transporterar inte 

återvinningsbart material till återvinningsstationerna. 

 

Vilka fakta ligger till grund för att dra ner antalet platser för 

dementa? 

Vi har tidigare haft en ambition med Lövlunden Hus 2 att kunna 

tillgodose behovet av demensvård på SÄBO genom att ha ett flertal 

avdelningar med inriktning mot demens. De senaste åren har det 

dock blivit tydligt att behovet av kunskapa och kompetens behövs 

på alla våra boende. En mindre grupp av våra medborgare med 

demens har en så kallad BPSD problematik och för en del medför 

det ett betydligt större vårdbehov än vad som kan tillgodoses på en 

”vanlig” SÄBO avdelning. Vi avser därför att avsätta i förläningen 

en avdelning i kommunen där vi kan möta den svåraste 

problematiken samtidigt som vi stärker kompetensen kring demens 

på alla våra övriga avdelningar.  

 

Hur har projektet Rusa påverkat äldreomsorgen? 

Projektet Rusa har varit en viktig del i sociala sektorns 

hälsofrämjande arbete för våra medarbetare. Det har bidragit till 

implementering och upprätthållande av hälsoinspiratörer. Det är  
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Forts. § 8 
 

svårt att vilken effekt projektet RUSA har haft på hälsotalen då vi 

samtidigt arbetar både förebyggande och rehabiliterande utifrån 

kommunens policy.   

 

Beslutsunderlag 
- Frågor från PRO Nysätra att ta upp vid KPR 2020-03-16 

- Protokoll SHBU 200511 § 60 

- Protokollsutdrag  KS p133 2020-06-08 Översyn av lokala 

trafikföreskrifter 

- Svar till KPR
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Dnr: 9020/99.109 

 

§ 9 Frågor från SPF Seniorerna Nysätra 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen.  

 
Ärendesammanfattning 
PRO Nysätra har skickat in frågor som ska tas upp vid KPR:s 

sammanträde. Dessa (sammanfattade) är: 

- Vad blev resultatet av genomlysningen som genomfördes inom 

äldreomsorgen? 

- Hur ser beläggningen ut på gläntan och äldreboendena i 

kommunen? 

- Är det många färdigbehandlade som ligger kvar på NUS?  

 - Hur mycket har det kostat kommunen hittills i år? 

- Det talas om besparingar och  neddragningar inom 

äldreomsorgen. Var iså fall kommer dessa att ske? 

- Hur ser det ut med rekrytering av ersättande fotvårdare? 

 

Socialchefens svar: 
Vad blev resultatet av genomlysningen? 

 Vem är ansvarig för att planering och strategier upprättas  för 

framtidens äldreomsorg? 

Strategin har upprättas gemensamt av Presidierna för KS och 

KSSU tillsammans med socialchef och äldreomsorgschef. Strategin 

ska fastställas politiskt.  

 

Sektorchef ansvarar för att leda och planera arbetet i sektorn utifrån 

den övergripande strategin.  

 

Hur ser beläggningen ut på gläntan och äldreboendena i 

kommunen? 

Gläntan har för tillfället sex gäster. I dagsläget verkställer vi inte 

växelboende utifrån smittorisk. Detta påverkar beläggningen.  

Äldreboendena har i dagsläget en beläggning på 100%. Utöver 

detta 4 personer med gynnande beslut som ska verkställas. 

 

Är det många färdigbehandlade som ligger kvar på NUS? 

Nej vi har inte många kvar på NUS. Under året har vi haft 

betalningsansvar för två dygn 

 

Hur mycket har det kostat kommunen hittills i år? 

16 400 kr 

 

Det talas om besparingar och neddragningar inom äldreomsorgen. 

Var iså fall kommer dessa att ske? 

Förslag lämnas för politiskt beslut att stänga en avdelning på 

Nysätragården samt att minska antalet platser på Gläntan från 10  
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Forts. § 9  
 
till 8. Samtidigt som detta sker förstärker vi hemtjänsten för att 

kunna öka stödet i ordinärt boende.  

 

Hur ser det ut med rekrytering av fotvårdare som ersättare för 

Julia som är barnledig? 

Har inte fått några sökanden på tjänsten. Har en resurs på 10% som 

fördelas på Ånäset och Robertsfors. Privata alternativ finns att 

tillgå i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
- SPF Seniorerna Nysätra  

- Svar till KPR 
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Dnr: 9020/106.109 

 
§ 10 Frågor från SPF Seniorerna Bygdeå 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
SPF Seniorerna Nysätra har skickat in frågor som ska tas upp vid 

KPR:s sammanträde. Dessa (sammanfattade) är: 

 

1. Hur ser upphandlingen ut beträffande sandning/plogning av 

busshållplatser? 

2. Utmärkning trottoar? Saknas på samtliga hållplatser i 

kommunen.  

3. Kommer kommunen se till så att handikappade och synskadade 

får bättre utrustade busshållplatser i samband med E4:ans 

ombyggnad och Norrbotniabanans dragning? 

 

Samhällsbyggnadschefens svar 
Samtliga busshållplatser inom kommunen med undantag för Sikeå, 

busstationen Robertsfors och Bygdeå underhålls av trafikverket.  

När gatan sandas, ska även avstigningszonen sandas på de 

hållplatser som kommunens entreprenör sköter. 

 

När det gäller befintliga trottoarer har vi inte inventerat eller 

planerat några åtgärder i dagsläget 

 

I samband med all nybyggnation ska hänsyn tas utifrån 

tillgänglighetsaspekt. När det gäller ombyggnad av E4 och 

byggande av Norrbotniabanan så är det Trafikverket som är 

ansvariga, men kommunen påverkar naturligtvis för att miljöer ska 

göras tillgängliga. 

 

Beslutsunderlag 
- Frågor SPF seniorerna Bygdeå 
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§ 11 Kommunstyrelsens dagordning 
 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

 

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

behandlas på kommande Kommunstyrelsesammanträde.  
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§ 12  Övriga frågor 
 

Hur lång tid innan en får ett svar på en skrivelse? 

Marta Pettersson (SPF): Finns det någon policy för hur snabbt svar 

ska ges till inkomna skrivelser?  

 

Ordförandes svar: Det finns ingen policy avseende detta utan vi 

utgår från lagens krav, där det handlar om att svara så snabbt som 

möjligt. 

 

 

Byggnationer i Bygdeå? 
Holger Söderström (PRO): Pågår det arbete kring Prästberget? 

 

Ordförandes svar: Arbetet pågår fortfarande men har försenats på 

grund av Länsstyrelsens förstudie. Nu försöker de finna klarhet runt 

förutsättningarna mellan Kommunen och Kyrkan. 

 

 

Skrivelse från Trafikverket 
Holger Söderström (PRO): Är kommunen informerad om att 

trafiken från E4 nu när leds igenom Djäkneboda nu? 

 

Ordförandes svar: Nej, kommunen är ej informerad men kommer ta 

med sig denna information. 

 

 

Automater för att lämna in kontanter? 
Ann-Charlott Nordlund (PRO): Har kommunen fått information om 

det kommer komma hit någon form av service för att individer ska 

kunna lämna in kontanter, utan att behöva åka in till 

Umeå/Skellefteå? 

 

Ordförandes svar: Nej, vi har ej fått någon information om detta.  

 

 

Antennerna på vattentornet? 
Bernt Lundström (SPF): Vem ansvarar för antennterna som finns 

på vattentornet i Ånäset och ska dem plockas ner? Vidare, hur 

många nycklar till vattentornet finns det runtom i samhället? 

 

Ordförande: Har för sig att det är IT som ansvarar för antennerna, 

och en kartläggning avseende nycklarna och vart dem finns håller 

på att göras. 


