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Plats och tid Kommunkontoret 2016-05-18, kl 13.00-15.00 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lennart Brändström SPF 

Sven-Göran Bergström PRO 

Louise Arvidsson PRO 

Göte Åkerström PRO 

Villehard Andersson PRO 

Sören Nordgren SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Brändström  
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 10 - 19 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lennart Brändström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 
 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

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

sammanträde. 

 
 

§ 11   Val av justerare 
Lennart Brändström valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 12   Information – Ewy Andersson 
 

Bygdeå PRO och SPF Seniorerna Bygdeå har lämnat in en 

skrivelse angående ”Regeringens extra pengar till äldrevården”. 

 

Följande frågor har ställts:  

 Sökte och fick Robertsfors kommun extra pengar till 

äldreomsorgen? 

 

 Hur använde i så fall Robertsfors kommun de pengar som 

kom in under 2015? 

 

Ewy Andersson, äldreomsorgschef, svarade på frågorna. 

 

Under 2015 ökades bemanningen, det anställdes fler 

undersköterskor. En utvecklingsledare anställdes på 25% för att 

utveckla kvalitet i vården. 

 

2016 fick 8 anställda en tillsvidareanställning, dessa 8 arbetade 

tidigare under annan anställningsform.  

Ökad bemanning inom hemtjänsten. 

En dietist anställdes för att gå igenom maten. 

Utökning av sjukgymnast 50 %. 

 

Pengarna har använts till mervärde för den äldre, ökad trygghet, 

mer till hemtjänsten och senior Alert. 

 

 

§ 13   Information – Johan Hedlund 
 
-Vattenledning Överklinten är åtgärdad och färdig. 

-Huvudledning i Bygdeå har dåligt tryck på sommaren, ett 

tryckstegringsbrunn ska göras i Laxbacken. 

-Avloppsanläggning i Djäkneboda ska bytas ut. 

-När det gäller vattentornet i Ånäset, så görs tillsyn en gång i 

veckan. Det bör fyllas upp under stängslet, eftersom det enligt 

Göte Åkerström går att krypa under stängslet. 
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§ 14   Information - Harriet Lindberg 
 
En skrivelse har lämnats in av Bernt Lundström och Göte 

Åkerström angående uppehåll i resandet för resenär som har 

färdtjänst till matbutiken.  

 

Kostnad för att t ex åka från sin bostad till affären är 51 kr, en väg, 

om man har ett avstånd mellan 0-7 km. När man åker hem från 

affären betalar man samma avgift igen. 

 

Man kan göra ett kort uppehåll för att t ex ta ut pengar eller posta 

ett brev utan att ny avgift måste betalas. 

 
§ 15   Information kommunalrådet  

 Patrik Nilsson gick igenom kommunstyrelsens ärendelista. 

Ärendelista med ärenden kan ses på kommunens hemsida.  

http://sammantrade.robertsfors.se/ 

 Nya kommunchefen Karin Ahnqvist börjar den 13 juni. 

 Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef, har kommit 

tillbaka. 

 

§ 16 Skrivelse från SPF Seniorerna Robertsfors 
Skrivelsen är inlämnad till samhällsbyggnadskontoret. 

Se bilaga. 

 

 

§ 17   Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 

§ 18   Nästa sammanträde 
KPR sammanträder nästa gång den 30/8. 

 

 

§ 19   Övriga frågor 

 Får de boende på Hammarhöjd ingen utdelning av reklam, 

samhällsinformation, kulturevenemang, mm? 

 

 Bänkar vid boulebanan. 

 


