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Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-16, kl 13.00-14.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Sven-Göran Bergström PRO 

Louise Arvidsson PRO 

Haldo Eriksson PRO 

Göte Åkerström PRO 

Sören Nordgren SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Haldo Eriksson  
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 9 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Haldo Eriksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2016-02-16 
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

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

sammanträde. 

 
 

§ 2   Val av justerare 
Haldo Eriksson valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3   Information – Hans Björkman  
Hans Björkman, chef för boende för personer med demens, var 

inbjuden till dagens sammanträde för att informera om 

utvecklingen på våra demensboenden. 

 

 Demenshuset i Robertsfors öppnade 2013, det finns 24 

lägenheter på Lövlunden, och 8 lägenheter på Edfastgården. 

 

 Inga låsta dörrar under dagtid, ytterdörren låses på kvällen och 

natten. 

 

 Personalen ordnar aktiviteter och sommartid är man mycket 

ute. På Lövlunden finns även en katt. 

 

 Man har köpt in en liggstol som fungerar ungefär som en 

gungstol, den har visat sig kunna dämpa oro hos de dementa. 

 

 Det finns också en inomhuscykel som är kopplad till en dator 

med stor skärm. Där har man möjlighet att lägga in gator och 

vägar från den miljö man kände innan man blev dement, detta 

gör att man har möjlighet att kunna känna igen sig när man 

cyklar. 

 

 Man har också köpt in parcyklar som ska användas utomhus, 

de fungerar som en tandemcykel, men man sitter bredvid 

varandra och trampar. En cykel till Robertsfors och en till 

Ånäset. 

 

 

§ 4   Information – Magnus Hansson 
Magnus Hansson, koncernstrateg, informerade om två stora 

händelser under 2015. Nedläggning av Element six och 

flyktingströmmen som inneburit att kommunen har utökat till fem 

boenden och det har skapats 37 arbetstillfällen. 
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Hansson informerade också om kommunens deltagande i 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

 

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några 

viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har 

ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med 

andra kommuner. 

 

KKiK använder 39 mått för att mäta kommunens prestationer inom 

fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska 

använda måtten som en del i styrningen och 

verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. 

 

Mätningen sker inom fem viktiga områden: 

1. Kommunens tillgänglighet 

2. Trygghetsaspekter i kommunen 

3. Medborgarens delaktighet och kommunens information 

4. Kommunens effektivitet 

5. Kommunen som samhällsutvecklare 

 

Offentliga rummet 

Det finns 500 000 kronor avsatt till ”offentliga rummet” för 2016. 

Kom in med förslag! 

 

 

§ 5   Frågor från SPF och PRO Nysätra 
 

1 I kommunstyr.socialutskott prot.§119 2015. Taxorna föreslås 

revideras. Hur ser taxorna ut för kommande år och hur stor är 

höjningen? 

Svar: Kommunfullmäktige har antagit taxorna den 30 

november 2015 § 80. Se bilaga. 

 

2 Vilken är policyn för användning av mobiltelefoner på jobbet 

på äldreboenden? 

Svar: Mobiltelefoner är ett arbetsredskap inom hemtjänsten, 

man måste kunna kommunicera mellan varandra och ta emot 

larm. 
 

Nyanställda får alltid information om hur mobiltelefonen ska 

användas på arbetstid. Man har också utbildat värdegrunds-

arbetare som ordnar träffar och informerar om vad som gäller. 

 

3 Vad kommer f.d. A-nets lokaler på kv. Stranden i Ånäset att 

användas till nu efter den genomgripande ombyggnaden? 

Svar: Kommunen har inte lyckats nå ägaren för information 

om vad lokalen ska användas till. 
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§ 6   Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 

§ 7   Information kommunalrådet 
Kommunstyrelsen fick 2016-02-09 information av Anders 

Westman från upphandlingsbyrån i Umeå, om vilka krav som 

ställs och hur man jobbar med upphandling av mat. 

 

Investering föreslås på förskolor, ny förskola byggs i Robertsfors, 

ombyggnation av Apotekaren i Ånäset och utbyggnad av förskolan 

Fyrklövern i Bygdeå. 

 

Socialchef David Grahn har redovisat åtgärder angående 

revisionsrapport Granskning av anhörigstöd. 

 

Kommunstyrelsen har godkänt Tillsynsplan Alkohol och tobak.  

 

En tjänst som näringslivsstrateg ska permanentas. 

 

Jenningsskolans industrilokal ska avvecklas, maskiner ska säljas. 

 

Upphandlingar ska framöver informeras Tillväxtutskottet. 

 

Förenklad biståndsbedömning föreslås när det gäller trygghetslarm 

och matservering på Mårsgården och kommunens matservice på 

Hammarhöjd. Socialutskottet har fått i uppdrag att utreda om 

matservering på Nysätragården. 

 

Utskotten ska utreda vad det innebär att ta bort avgiften för 

pedagogisk måltid. 

 

Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag till förenignar. 

 

 

§ 8   Sammanträdesdagar 2016 
KPR sammanträder följande dagar: 16/2, 18/5, 13/9 och 15/11 

 

 

§ 9   Övriga frågor 

 Får de boende på Hammarhöjd ingen utdelning av reklam, 

samhällsinformation, kulturevenemang, mm? 

 

 Är säkerheten åtgärdad på vattentornet i Ånäset? 

 

 Förslag att gatuchef Johan Hedlund bjuds in till nästa 

sammanträde. 


