
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 
Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 
 
NYA KOMMUNSTYRELSEN  
 
Tid: Tisdag 13 november 2018  kl 13.00   
Plats: Kommunkontoret, kommunstyrelsens rum 
  

1. Mötets öppnande  
 

2. Val av justerare 
 

3. Val av ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet (5+5)  
Utse ordförande, vice ordförande 
 

4. Val av ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

5. Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsutskottet (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

6. Val av ledamöter och ersättare i Socialutskottet (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

7. Val av ledamöter och ersättare i Personalutskottet (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

8. Val av ledamöter och ersättare i Tillväxtutskottet (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

9. Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen RobertsforsBostäder (5+5) 
Utse ordförande, vice ordförande 
 

10. Val av 2 ledamöter Kommunala pensionärsrådet, ordförande och vice ordförande. 
 

11. Val av ledamöter och ersättare till Handikapprådet. Ks utser 3 ordinarie ledamöter 
och 3 ersättare, ks utser ordförande, handikapprådet utser vice ordf. 
 

12. Val till Robertsfors Folkhälsoråd. Kommunstyrelsen utser två ledamöter, ordf och v 
ordf. (varje utskott ska sedan utse en ledamot och en ersättare, dessa väljs i 
respektive utskott) 
  

13. Val av ledamot och ersättare i Robertsforshälsan. 
 

14. Val av ombud och ersättare till Länstrafikens bolagsstämma. 



  
15. Val av ombud och ersättare till Norrbotniabanegruppen 

 
16. Val av ledamot och ersättare till Mellanbygdens vattenråd  

 
17. Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet 

 
18. Val av ledamot och ersättare till  Umeå Regionråd 

 
19. Val av ombud vid lantmäteriförrättningar till vilka kommunen kallas under 

mandatperioden 2019 – 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson samt kommunchef Karin Ahnqvist ges 
fullmakt att underteckna ansökan om fastighetsbildning och motta delgivningar. 
Vidare företräda kommunen och därvid framställa yrkanden och teckna 
överenskommelser. 

_________________________________________________________________________ 
 

20. Fullmakt att teckna Robertsfors kommun 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 
Nedanstående ges fullmakt att två i förening teckna Robertsfors kommun för 
mandatperioden 2019 - 2022. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 
Kommunchef Karin Ahnqvist 
 
Ersättare: 
Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tägdén 
Ekonomichef Sofia Öberg  

_________________________________________________________________________ 
 

21. Fullmakt att underskriva köp och försäljning av fast egendom mandatperioden 
2019 – 2022 
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Att å kommunens vägnar underskriva köp och försäljning av fast egendom utses: 
  
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  



Kommunchef Karin Ahnqvist  
  
Ersättare: 
Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tägdén 
Ekonomichef Sofia Öberg  

_________________________________________________________________________ 
 

22. Fullmakt att underskriva kommunens lån och borgensförbindelser 
mandatperioden 2019-2022 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
Att å kommunens vägnar underskriva lån och borgensförbindelser avseende lån och 
byggnadskreditiv utses: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  
Kommunchef Karin Ahnqvist  

  
Ersättare: 
Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tägdén 
Ekonomichef Sofia Öberg  

_________________________________________________________________________ 
 

23. Fullmakt att underskriva plusgiroutbetalningar samt bankuttag 
mandatperioden 2019 – 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
  
Sofia Öberg, Susanne Viik, Patrik Nilsson och Karin Ahnqvist ges fullmakt att å 
kommunens vägnar med minst två i förening underskriva kommunens 
plusgiroutbetalningar och kommunens bankräkningar. 
 
Sofia Öberg, Susanne Viik och Viveka Norberg ges fullmakt att var för sig överföra 
likvida medel mellan kommunens konton hos Swedbank och Svenska 
Handelsbanken. 

_________________________________________________________________________ 
 

24. Behörighet att teckna stiftelser mandatperioden 2019 – 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
Fullmakt att två i förening teckna stiftelser med anknuten förvaltning till Robertsfors 
kommun. 



  
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 
Kommunchef Karin Ahnqvist 
  
Ersättare:  
Kommunstyrelsens vice ordförande Lars Tängdén  
Ekonomichef Sofia Öberg 
 
Fullmakt att två i förening göra bankuttag för nämnda stiftelser lämnas till: 
  
Sofia Öberg, Susanne Viik, Viveka Norberg, Patrik Nilsson samt Karin Ahnqvist. 

_________________________________________________________________________ 
 

25. Sammanträdesdagar 2019  
 

26. Delgivningar 
 

27. Övriga frågor 
 
 
 
Patrik Nilsson 
Ordförande 
 
 
 






