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Plats och tid Kommunkontoret 2017-02-14, kl 13.00-14.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Bäckström (c) 

Lennart Brändström SPF 

Sören Nordgren SPF 

Bernt Lundström SPF 

Louise Arvidsson PRO 

Haldo Eriksson PRO 

Göte Åkerström PRO 

Ann-Charlotte Nordlund PRO 

Holger Söderström PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Haldo Eriksson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 8 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Haldo Eriksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 2017-02-14 
 

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 Presentation  Socialchef 
Jhonas Nilsson, ny socialchef, presenterade sig, han kommer från 

Umeå och efterträder David Grahn som gått i pension.  

 

 

§ 4  Föregående protokoll 
Svar på PRO:s diskussionsklubbs inlämnade frågor från förra 

sammanträdet. Se bilagor. 

 

1. På kommunens hemsida kan man läsa om vad som gäller om 

häckar och buskage växer utanför tomtgränsen. Kommunen 

annonserar också i Mellanbygden varje vår för att påminna 

fastighetsägare om vad som gäller. 

 

2. Mårsgårdsbäcken kommer att röjas till våren. 

 

3. Allaktivitetsparken håller på att färdigställas, arbetsgruppen 

har tagit del av diskussionsgruppens förslag. 

 

4. När det gäller vägen Robertsfors – Granån så är det 

Trafikverkets väg, kommunen kan via dialog med Trafikverket 

lämna in förslag. 

 

Svar på frågan om vad som händer med skyltningen vid Skolgatan 

för korttidsboendet och Gläntan, är att man inte kan se att det finns 

något behov av skyltning efter vägen. Däremot ser verksamheten 

behov av orienteringstavlor vid ”sjukhemmet” och Nysätragården. 

 
Beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 
§ 5  Information – Ordföranden 
En ny översiktsplan har tagits fram för Robertsfors kommun. 

Ett förslag om samrådsprocess ska beslutas i kommunstyrelsen. 

Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för 

framtagande som implementering vilket gör att olika forum bör 

användas för dialog. 
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I Robertsfors kommun används följande huvudformer för samråd: 

 

 Hushållsutskick under rubriken Tyck om Robertsfors kommun 

mars 2017, med hänvisning till hur man kan vara med och 

forma ÖP.   

 Hela förslaget i utskriven version tillgänglig vid kommunens 

bibliotek mars månad samt vid kommunkontoret. 

 Forum via kommunens hemsida/facebook kring förslaget 

öppen mars/april månad, där finns allt material tillgängligt och 

möjlighet att lämna synpunkter. 

 Fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst, Syd) med muntlig 

presentation av förslaget samt möjlighet att lämna synpunkter 

mars månad. 

 Förslaget till ÖP ska även finnas för samråd till våra 

kommunala råd; ungdomsrådet, pensionärsrådet, 

handikapprådet, folkhälsorådet och föreningsrådet. 

 

Ett förslag om tillstånd att sätta upp övervakningskameror i och 

vid väntrum för buss i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset tas upp i 

kommunstyrelsen. Återkommande skadegörelse av de 

busskurer/väntrum som finns i kommunen har inneburit extra 

städningar och renoveringar som har kostat kommunen tusentals 

kronor.  

 

Ett förslag till kommunstyrelsen är att uppdra till kommunchefen 

att upprätta förslag till samverkansavtal och reglemente för en 

gemensam nämnd med Umeå och Vindelns kommuner inom 

brandförsvar och säkerhets verksamhetsområde. 

 

Ett förslag till kommunstyrelsen är att ge kommunchef uppdraget 

att ombesörja avyttring av den konst som idag finns i 

konstförrådet, samt att göra det i samarbete med Robertsfors 

konstförening. Intäkt efter omkostnader ska nyttjas för renovering 

och nyinköp av konst. 

 

Beslut 
Informationen är mottagen. 

 
 
§ 6  Inlämnade frågor till dagens sammanträde 
 

Bernt Lundström SPF Nysätra och Göte Åkerstöm PRO Nysätra 

har lämnat in följande frågor till dagens sammanträde. Se bilaga. 
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Svaret på frågan om kommunen har använt alla pengar som man 

erhöll från staten för tiden 2015-2018 för att förstärka 

bemanningen inom äldreomsorgen är att pengarna används till 

demensprogram och sjukgymnast. 

 

De frågor som ställs angående asylsökande som placerats i 

kommunen kan bara besvaras av Migrationsverket. 

 

När det gäller röken från värmeverket, så är det inplanerat ett 

besök av miljöinspektören i mars.   

 

 

§ 7   Övriga frågor 
 

 Vilka föreningar finns i kommunen? 

Det borde vara tydligare hur och när man söker 

föreningsbidrag. 

 

 Med appen ”Rädda Hjärtat” i din mobiltelefon, kan du se var 

det finns hjärtstartare i kommunen. 

 

 Bussturlistor svåra att förstå! Bernt Lundström har gjort en 

egen lista. 

 

 

§ 8  Mötets avslutande 
 

  Ordföranden avslutade dagens sammanträde. 


