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Plats och tid Kommunkontoret 2019-05-06, kl 13.00-14.00 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Tängdén (c) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Holger Söderström PRO 

Kristina Björk PRO 

Göte Åkerström PRO 

Marta Pettersson SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Clarence C Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 12 - 19 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2019-05-06 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-05-14 Datum för anslags nedtagande  2019-06-05 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson  
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   Socialchef 

 

   

 

 

§ 12  Mötets öppnande 
 

Ordförande Patrik Nilsson hälsade alla välkomna till dagens 

sammanträde. 

 
§ 13  Val av justerare 
 
Beslut 

Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 14  Föregående protokoll 
 

Beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 
Kristina berättade att ansvarigt utskott inom RegionVästerbotten 

kommer ta ett beslut om frågan hon lyfte i KPR tidigare, avseende 

anslutningstrafik till Lyckseles och Skellefteås lasarett, efter den 

8/5. Hon kommer återrapportera om detta beslut efter det. 

 

§ 15 Genomgång KS-protokoll 
 

Beslut 

Punkten läggs till handlingarna 

 

Ärendesammanfattning 

Ordförande Patrik Nilsson presenterade protokollet från 

Kommunstyrelsens sammanträde tillsammans med dess handlingar, 

däribland årsredovisningen och kommunens ekonomi.  

 

§ 16 Information: Vem en ska kontakta istället för 
Anhörigkonsulenten 
 

Beslut 

Punkten läggs till handlingarna 

 
Svar från Socialchef: 
Robertsfors kommun erbjuder ett antal stödinsatser som riktar sig 

till anhöriga. Önskar man som anhörigstöd i sin situation ska man 

kontakta någon av kommunens biståndshandläggare som man 

kommer i kontakt med via kommunens växel. Informationen kring 

anhörigstödet, vad som finns att tillgå samt kontaktuppgifter 

kommer att uppdateras på kommunens hemsida. 
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§ 17  Information: Hur kommer Fixartjänster hanteras 
framöver 
 
Beslut 

Punkten läggs till handlingarna 

 
Svar från Socialchef: 
Fixartjänst är en del av Besöks och Väntjänst som består av 

engagerade frivilliga. Information om besöks och Väntjänst samt 

Fixartjänst, finns på kommunens hemsida. Man kommer i kontakt 

med dem via telefon 0934-140 30. 

 

Jag kommer att sammankalla berörda till ett möte för att planera 

hur vi framgent ska rekrytera och utbilda nya frivilliga. Kommer 

troligtvis att ske under våren.  

 
 
 

§ 18  Övriga frågor 
 

SBO – Fråga om hyresfastigheterna är sålda och hur 

processen ser ut? 

   

Svar: Patrik berättade om hur processen med SBO ser ut just nu. 

Förhoppningen är att upphandlingen med entreprenör genomförs 

innan våren. 

 

  Ambulansgaraget och dess lokalisering? 

 

Svar: Patrik förklarade var den aktuella ambulanslokalen finns. 

Alltså under distriktsköterske-mottagningen.  

 

 

Ombudgetering för Förskolan i Ånäset, var kommer dessa 

medel från? 

 

  Svar: Dessa är överflyttade från föregående år. 

 

 

  Sophanteringen kring hushållssopor, vad händer där? 

 

Svar: Efter sommaren kommer en upphandling göras om att det 

ska finnas 2 olika soptunnor utanför fastigheterna. En brun och en 

grön. Förhoppningsvis i början av 2020 så ska dessa vara på plats 

 

Hur går det med Prästberget 

 

Svar: Kommer ha ett möte med Länsstyrelsen för att komma 

vidare i processen då de har skilda åsikter om projektet. 
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Fotvården – Tydligen är tiderna på fotvården slut fram tills 

september, vilket är beklagligt. 

 

Svar: Jo det är beklagligt, det är en resurs är borta. 

Rutinförändringar hos HC har också inneburit ett stopp i systemet 

under en viss period. Sociala fortsätter arbeta med detta. 

 

 

§ 19 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde är den 9 september, 13.00, KS-rummet i 

Kommunkontoret. 

 

 

 

 


