
 

Robertsfors Kommunfullmäktige 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) 

 

I tidningen Västerbottens Mellanbygd kunde man i januari i år läsa att Länsstyrelsen årligen har ca 

30 miljoner kr att fördela som bygdemedel till byar och föreningar i 13 av länets kommuner. 

Föreningar och byar i Robertsfors och Nordmaling har dock inte möjlighet att söka bidrag från 

dessa bygdemedel. Robertsfors Kommun har tidigare haft särskilda villkorsmedel, som förvaltats av 

Länsstyrelsen, men som efter beslut från kommunen använts för att stödja utvecklingsprojekt i 

kommunen. Enligt uppgift från Länsstyrelsen är dessa medel nu slut. De sista slantarna gick till en 

vägsladd i byn Älglund. 

 

För mer än fem år sedan så väckte Centerpartiet frågan om att Robertsfors kommun måste ta 

initiativ för att tillvarata den utvecklingskraft som finns i hela kommunen. I vår motion så pekades 

det på att Byautvecklingsrådet (BURK) hade somnat in och att kommunen borde agera för att väcka 

liv i detta. Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom detta och efter ett antal träffar runt om i 

kommunen så bildades det under våren år 2014 en interimsstyrelse till ett 

föreningsråd/byautvecklingsråd. 

 

Eftersom det sedan inte hände något från kommunens sida kring vilka villkor som skulle gälla för 

detta råd så ställde jag i nov. år 2015 i KF ett antal frågor till Kommunstyrelsens ordförande Patrik 

Nilsson. 

 

Frågorna var: 

• Hur går arbetet med att stödja den nybildade föreningen? 

• Finns det framtagna förslag på storleken på ekonomiskt stöd till detta råd? 

• Kommer utvecklingsrådet på samma sätt som tidigare BURK att få hantera och besluta kring 

 mindre bidrag till byar och föreningar? 

• Kommer även företrädare för näringslivet att kunna ingå i detta utvecklingsråd? 

 

Det svar som kommunstyrelsens ordförande lämnade för snart 2,5 år sedan var kortfattat att 

han ansåg det viktigt att föreningen kommer igång med sitt arbete och att han förväntade att 

ett färdigt förslag kommer att presenteras till politiken för beslut. 

 

En lång tid har nu gått och vi kan alla konstatera att inget har skett från kommunens sida. 

Interimsstyrelsen som bildades för snart 4 år sedan har sedan länge tappat förtroendet för 

kommunens inställning och vilja att få till ett fungerande utvecklingsråd i vår kommun. 

 

Hur ser Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) på att Kommunfullmäktiges beslut kring 

detta inte har genomförts på det sätt som vårt fullmäktige beslutade? 

 

 

 

 

Robertsfors den 25 februari 2018 

 

 

Lars Bäckström (c)   

 

 


