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Plats och tid Kommunkontoret 2016-08-30, kl 13.00-14.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Bäckström (c) 

Bernt Lundström SPF 

Sven-Göran Bergström PRO 

Louise Arvidsson PRO 

Göte Åkerström PRO 

Ann-Charlotte Nordlund PRO 

Villehard Andersson PRO 

Sören Nordgren SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Ann-Charlotte Nordlund  
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 20 - 26 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ann-Charlotte Nordlund 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

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

sammanträde. 

 
 

§ 21   Val av justerare 
Ann-Charlotte Nordlund valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 22  Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 
§ 23   Information - Ordföranden 

 

 Ordföranden informerade angående de ärenden som ska tas 

upp på kommunstyrelsen  sammanträde den 6 september. 

 

Ärendelista med ärenden kan ses på kommunens hemsida.  

http://sammantrade.robertsfors.se/ 

 

 Delårsbokslutet är upprättat och prognosen för helår visar ett 

plusresultat på 7,5 miljoner kronor. Extra pengar har utbetalats 

till kommunerna som stöd till den stora flyktinginvandringen. 

För Robertsfors kommuns del har 3,5 miljoner kronor överförts 

till 2016. 

 

 Ny socialchef och IT-chef ska rekryteras, de nuvarande går i 

pension. 

 

 Robertsfors kommun ligger bland de 10 bästa i Sverige när det 

gäller vården inom särskilt boende, och bland de 10-20 bästa 

när det gäller arbetet inom hemtjänsten. 

 

 Stora investeringar ska göras på kommunens förskolor, 

ombyggnad av förskolan i Ånäset och utbyggnad av förskolan i 

Bygdeå. 

 

 Ett MSB-hus ska byggas för att säkerställa ett säkert samhälle. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en 

statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga 

att förebygga och hantera olyckor och kriser. 

 

 Entrén i kommunhuset ska byggas om, så sociala får ett eget 

väntrum. 
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§ 24  Frågor och svar på dagen sammanträde 
 

 Svaret på tidigare fråga om de boende på Hammarhöjd får 

utdelning av reklam, samhällsinformation m.m, är att 

Hammarhöjd är ett privatägt hyreshus och posten distribueras 

av hyresvärden. 

 

 

Kommunen planerar att bygga ett SABO-kombohus, det är ett 

nyckelfärdigt kompletteringshus i fyra våningar. 
 

 KPR vill till nästa sammanträde få veta var husmaterialet 

tillverkas. 

 

 

Hur fungerar det när det gäller matservering på Nysätragården och 

Gläntan? 

Personalen på Gläntan måste informeras så det fungerar. 

De som vill och har behov av att äta på Gläntan ska få göra det. 

 

 Svar från äldreomsorgschef Ewy Anderssons:  

Den enskilde tar kontakt med handläggaren för en ansökan om 

att gå och äta på Gläntan. Detta prövas och handläggaren fattar 

ett beslut om han/hon har rätt till detta bistånd. 

Det måste först fattas ett beslut och sedan är nästa fråga vart 

detta kan verkställas och i dag finns det bara möjlighet att göra 

detta på Gläntan i Ånäset. 
 

 

Bernt Lundström och Göte Åkerstöm har lämnat in följande frågor 

till dagens sammanträde. 

 Skyltning vid Skolgatan för kortidsboendet och Gläntan. 

 

 Vad menas med grushögarna som är upplagda på tomten vid 

Gläntan? 

 

Svar från Samhällsbyggnadschef Tobias Rosencrantz. 

 Skyltning Skolgatan Ånäset för korttids, gläntan, hemtjänsten 

och förskola behöver vidare diskussioner med verksamheten 

om vad som behövs och ska skyltas. Vidare är det också 

Trafikverkets väg och det blir Trafikverket som slutligen ger 

kommunen tillåtelse till skyltningen. 

 

 Grushögarna vid Gläntan är tänkt till en aktivitetsplan för 

verksamheten och målet är att slutföra markarbetena under 

2016.  
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§ 25  Nästa sammanträde 
KPR sammanträder nästa gång den 15/11 

 

 

§ 26   Övriga frågor 

 Var går tomtgränsen vid gula skolan? Avstängd väg! 

 Pilgatan, hus behöver repareras 

 Buss parkerad mot lekpark i Ånäset 

 Vatten rinner ut vid fontän Brogatan/Kyrkogatan i Ånäset. 

-Uppdrag finns redan att åtgärda detta. 

 


