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Plats och tid Kommunkontoret 2017-11-13, kl 13.00-14.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Tängdén (c) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Holger Söderström PRO 

Aina Larsson PRO 

Ann-Charlotte Nordlund PRO 

Marta Pettersson SPF 

Boyan Jonsson SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 24 - 30 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2017-11-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-11-20 Datum för anslags nedtagande  2017-12-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund   
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§ 24  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
§ 25  Val av justerare 
 

Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 26  Information 
 

Bostadsstrateg Ann Lindberg informerade angående 

bostadsförsörjningsplan för Robertsfors kommun. 

 

I de tre tätorterna Ånäset, Robertsfors och Bygdeå skall planlagd 

mark finnas för en- och flerbostadshus. En lokalisering funnen per 

ort, ansökan om planbesked förberedd. 

 

Efterfrågan i Bygdeå finns och där har arbetet med nytt 

bostadsområde på Prästberget igångsatts. 

I planerna för Prästberget finns ett krav på radhus. 

 

Trygghetsboende i bostadsrättsform eller annan bostadsform 

uppmuntras genomföras. 

 

§ 27  Inkomna frågor 
 

SPF och PRO i Ånäset har lämnat in följande frågor: 

 

 Det finns en del äldre som bor i egna hus och klarar sig med 

hjälp av bl.a hemtjänst. Nu inför vintern kommer problemet 

med snöröjning och stora plogkanter.  

 

Finns det möjlighet för dessa personer att få hjälp med först 

och främst plogkanterna som bildas vid större snöfall? 

 

Finns det något i kommunens upphandling av snöröjning om 

detta? 

 

 Hur långt har arbetet kommit med reparation på Pilgatan 12 B i 

Ånäset? 

 

Svar på frågan angående snöröjning är att inget bistånd från 

kommunen ges till snöröjning. Var och en måste ordna sin egen 

snöröjning. 

 

När det gäller Pilgatan utreds vad som är bäst att göra. 
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§ 28  Föregående protokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 29   Information – Ordföranden 
 
Ordföranden Patrik Nilsson informerade angående 

Näringslivslöftet. 

 

Kommunen gör mellan 40 och 50 näringslivsbesök varje år. 

 

Kommunen har fem huvudkriterier att jobba efter: 

 

1. Tydliga forum för information och dialog 

2. Upphandling som tar små och medelstora lokala företags 

förutsättningar i beaktande. 

3. Kompetensförsörjningen löser vi i samverkan. 

4. En väg in till förvaltning och beslut. 

5. IT, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i 

fokus. 

 

§ 30  Mötets avslutande 
 

Ordföranden avslutade dagens sammanaträde. 


