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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors  2019-03-04, kl 13.00 – 14.05 

  
Beslutande 
 

Robert Lindgren (S) Ordf. Ingrid Sundbom (S) V.Ordf 

Patrik Nilsson (S) Ove Lindström (S) ers. Gun Ivesund 

Lars Tängdén (C) Lars Pettersson (C) ers. Helena Lindahl 
Per B Johansson (S) Hans Lindgren (S) ers. Mona Andersson 

Olov Nilsson (S) Elisabeth Tängdén (C) ers. Per Olofsson 

Nina Burman (S) Kenneth Isaksson (M) 
Lars-Erik Nygren (SD) Paavo Ruokojärvi (V) 

Lars-Gunnar Andersson (S) Marie Viberg (C) 

Sara Mi Liljeholm (S) Gabrielle Boström (KD) 

Lars Bäckström (C) Mimmi Norgren-Hansson (S) 
Desiree Ölund (C) Jimmy Nyman (S) 

Eva Jonasson (S) Bo Lundkvist (C) 

Carl-Johan Pettersson (S) Mikael Rahm (C) ers. Gunilla Björn 
Karl Samsami (S)                 Eva-Marie Vesterlund (S) ers Josefin Elvinsson 

Melker Gustavsson (SD) Martin Lundgren (C) ers. Erland Robertsson 

 

  

 
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Kurt Ek (S), närvarande ersättare 
 

Utses att justera Lars Pettersson (C), Kenneth Isaksson (M) 
 

Justeringens tid och plats 12 mars 11:00, Kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 23 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 Robert Lindgren   
 

 Justerare                                                           

 Lars Pettersson  Kenneth Isaksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2019-03-04 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-03-13 Datum för anslags nedtagande 2019-04-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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https://drive.google.com/open?id=1lyfNwmeAC5n3DxRA72qoHX-WFUMjVPh6eTnB41nLpc0
https://drive.google.com/open?id=1lyfNwmeAC5n3DxRA72qoHX-WFUMjVPh6eTnB41nLpc0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1CFKiBwj8Ev8S3VaVN0rFXO0MYczCsdxJYvyCDI8MUWk
https://drive.google.com/open?id=1CFKiBwj8Ev8S3VaVN0rFXO0MYczCsdxJYvyCDI8MUWk
https://drive.google.com/open?id=17hf_Bf7RAcQqi87e9Eik2Jl0hrTtJrRf-YpYIYx0d6s
https://drive.google.com/open?id=17hf_Bf7RAcQqi87e9Eik2Jl0hrTtJrRf-YpYIYx0d6s
https://drive.google.com/open?id=1U4Zsk3eskdwpRIbvXa5I703bIGI9eb-YtqH7TkUmOMA
https://drive.google.com/open?id=1U4Zsk3eskdwpRIbvXa5I703bIGI9eb-YtqH7TkUmOMA
https://drive.google.com/open?id=14Tqz7fYB9F9wDbmgCCf1Sipsj7jFVttcEsX0TtRGA14
https://drive.google.com/open?id=14Tqz7fYB9F9wDbmgCCf1Sipsj7jFVttcEsX0TtRGA14
https://drive.google.com/open?id=1SbLAZ90Iz7MCctg7nLM7JFts7bCq9udBYug9qjtWfNc
https://drive.google.com/open?id=1SbLAZ90Iz7MCctg7nLM7JFts7bCq9udBYug9qjtWfNc
https://drive.google.com/open?id=1jfF5HmQsCqAapCjHBrZAYTBDgjiBLVQi73dLgj5igPs
https://drive.google.com/open?id=1jfF5HmQsCqAapCjHBrZAYTBDgjiBLVQi73dLgj5igPs
https://drive.google.com/open?id=1YonD0WPsJStkrTLxq0iJVLdEXl6RftTRNpWjwmm-XLo
https://drive.google.com/open?id=1YonD0WPsJStkrTLxq0iJVLdEXl6RftTRNpWjwmm-XLo
https://drive.google.com/open?id=1Ntw2NVtZAWr9q6aX4fSfJKoGa1SiRnorxclBQvhockU
https://drive.google.com/open?id=1Ntw2NVtZAWr9q6aX4fSfJKoGa1SiRnorxclBQvhockU
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=1cPMb3HnODYbctM7_v4aRhcSMBC_x4DDVFZbyDwd7eJ4
https://drive.google.com/open?id=1cPMb3HnODYbctM7_v4aRhcSMBC_x4DDVFZbyDwd7eJ4
https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
https://drive.google.com/open?id=1MU01easiyD9xHGq6nyiLvFe8jS6f7nqEhhEflmbr_Ng
https://drive.google.com/open?id=1MU01easiyD9xHGq6nyiLvFe8jS6f7nqEhhEflmbr_Ng
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1RQ8j8_6m39H0M-avfAZCghivbuH3W-feR8mZk5BBfCc
https://drive.google.com/open?id=1RQ8j8_6m39H0M-avfAZCghivbuH3W-feR8mZk5BBfCc
https://drive.google.com/open?id=1pc4f4tj05dRhGZA21lYOChs-I9rxI1Ed1N-dxATlh3I
https://drive.google.com/open?id=1pc4f4tj05dRhGZA21lYOChs-I9rxI1Ed1N-dxATlh3I
https://drive.google.com/open?id=1KO1lQjSqAGzWZMCysTHORYnjhkoZCdmcwA2G9wjjyxc
https://drive.google.com/open?id=1KO1lQjSqAGzWZMCysTHORYnjhkoZCdmcwA2G9wjjyxc
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen Västerbotten  

 

Kf § 1  Dnr: 2019/23.109 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag Viktoria Boström 

 
Viktoria Boström (M) meddelade den 16:e januari att hon skulle vilja säga upp sitt 

politiska uppdrag i Kommunfullmäktige för moderaterna. 

 
Bilaga: 

- Utdrag av E-post 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Att avsägelsen beviljas och Länsstyrelsen informeras 

 

https://drive.google.com/open?id=1TUXzC2dPPOBKSqPcfJl08lAGEGMkw8zg
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen Västerbotten  

 

Kf § 2  Dnr: 2019/24.109 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag Patrik Boström 

 
Patrik Boström (M) meddelade den 16:e januari att han skulle vilja säga upp sitt 

politiska uppdrag i Kommunfullmäktige för moderaterna. 

 
Bilaga: 

- Utdrag av E-post 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Att avsägelsen beviljas och Länsstyrelsen informeras

https://drive.google.com/open?id=1TUXzC2dPPOBKSqPcfJl08lAGEGMkw8zg
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 3  Dnr: 2019/102.109 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag Sari Denninger 

 
Sari Denninger (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 

Stiftelsen Sikeå Hamn. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Sari Denningers avsägning beviljas.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 4  Dnr:  
 
Avtackning av tidigare förtroendevalda 

 
Kommunfullmäktiges ordförande Robert Lindgren (S) presenterade dem tidigare 

förtroendevalda och deras tidigare förtroendeuppdrag i Robertsfors kommun. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 5  Dnr:  
 
Parentation 

 
Kommunfullmäktiges ordförande Robert Lindgren (S) genomförde en parentation 

och förklarade därefter en tyst minut under sammanträdet för att hedra den 

bortgångne förtroendevalde ledamoten Haldo Eriksson. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningsutskottet  

 

 

Kf § 6  Dnr: 2016/188.109 
 
Motion 4/2016: Schemalagd lunch 

 
Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under ett år inför 

schemalagd skollunch i Bygdeå eller Ånäset. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 5 mars 2018 § 11. Förslaget 
har därefter varit ute på remiss hos rektorer på samtliga kommunens grundskolor. 

Samtliga rektorer föreslår att motionen avslås. De synpunkter som inkommit är 

bl.a. 
·         Förslaget kommer att påverka skoldagens längd och i sin tur även 

          skolskjutsarna. 

·         Rektorerna prioriterar att lärarnas tid går till undervisning. 

·         Lärare äter redan idag pedagogisk lunch tillsammans med eleverna. 
  

Det går att hitta likväl positiva som negativa effekter av schemalagd skollunch om 

man söker information på webben. På www.elevhalsan.se, en mötesplats för alla 
som arbetar inom elevhälsan i skolan, kan man läsa följande: 

 

“Hur länge en elev kan vara fullt koncentrerad och samtidigt lära in något varierar 

mycket och påverkas i stor utsträckning av när på dagen en lektion ligger samt om 
den ligger direkt efter lunch. När man just ätit har kroppen fullt upp med detta och 

man blir lätt lite dåsig. Lektioner/föreläsningspass som ligger direkt efter lunch 

anses därför vara de svåraste att kunna fånga elever/åhörares fulla 
uppmärksamhet.” 

 

Motionen föreslår att schemalagd lunch genomförs på prov under ett år på 
Nybyskolan eller Bygdeå skola. På båda dessa skolor är skollunchen redan idag 

uppstyrd i form av att samtliga elever följs tillsammans med lärare till skolmatsalen 

och att eleverna måste sitta minst 10 minuter och äta innan de får gå på rast. 

Behovet av tid för att äta lunch varierar stort från barn till barn, för vissa barn 
räcker 10 minuter medan andra behöver 30 minuter. Vad barnen som äter snabbt 

skall göra av resterande lektionstid framgår inte av motionen. Även på övriga 

skolenheter med låg- och mellanstadium finns regler och vuxna som äter 
tillsammans med barnen. På Tundalsskolan 7-9 äter personal pedagogisk lunch 

enligt fastställda riktlinjer. 

Sektor barn- och utbildning anser att man på andra sätt än genom att schemalägga 
skollunchen kan uppnå de positiva effekter som motionen belyser. 

  

Exempelvis har man på Bygdeå skola arbetat med uppstyrda rastprojekt av vilka 

man ser mycket positiva effekter. 

 
Bilagor: 

- Motion 

- Tjänsteskrivelse 

- Beslut KF 2018-03-05 § 11 

 
Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

  

https://drive.google.com/open?id=1vzPn81j1ioAYRisdhcVUdQ5-J6v-d87Q
https://drive.google.com/open?id=1eAvMWweiXuL-8Q0tX49s73gWD9qsfOfX
https://drive.google.com/open?id=1RY5DKSSXnkuUTlbTWp43rtl8tFwb2ITf
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningsutskottet  

 

 

 

Forts. KF § 6 
 

Yrkanden 

Lars Tängdén (C): bifall till motionen. 

Robert Lindgren (S): bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag. 
Gabrielle Boström (KD): bifall till motionen. 

Kenneth Isaksson (M): bifall till motionen. 

Hans Lindgren (S): bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag. 
  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och 

utbildningsutskottets förslag vunnit bifall. 

  
Reservation: C, M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen om Schemalagd lunch anses besvarad. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Kf § 7  Dnr: 9018/193.109 
 
Motion 6/2018 Säkra busshållplatser  

 
I motionen yrkar Centerpartier att Robertsfors kommun skyndsamt utreder de 

förutsättningar som råder för skolskjutsarna i kommunen samt att åtgärder vidtas 

för att öka trafiksäkerheten för dessa där behov finns. 
  

Robertsfors kommun har antagit skolskjutsregler som gäller för elever i förskolan 

och grundskolan. Dessa antogs av Kommunstyrelsen 2017-05-30. I 
skolskjutsreglerna står det: 

  

4. Skolskjuts på grund av TRAFIKFÖRHÅLLANDEN, 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER ANNAN SÄRSKILD OMSTÄNDIGHET 
  

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan (fsk-åk. 6, 2 km, 

åk 7-9, 3 km) kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, 
funktionshinder och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en 

individuell bedömning av dessa ansökningar. 

  

4.1 Trafiksäkerhet/Trafikförhållanden 
Hänsyn till trafikförhållandena tas utifrån vägens utformning, siktförhållanden och 

den övriga trafiken. Barns ålder vägs också in vid bedömning av skolvägens 

säkerhet. Vid ansökan som åberopar trafikfarlig väg kan även särskilt samråd ske 
med Trafikverket, polisen eller andra berörda. 

  

I kommunen finns det ett antal elever som pga. trafikförhållanden har beviljats 
skolskjuts vid särskilda skäl, ex. i form av skolbil till närmast lämpliga 

busshållplats. Vid ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl som gäller 

trafikförhållanden, görs vid behov en bedömning av trafiksäkerheten genom besök 

på platsen av trafiksamordnare, samt genom samråd med berörd trafikutövare. Vid 
behov kan även andra berörda kontaktas. 

  

Enligt kommunens skolskjutsregler beviljas elever efter E4 skolskjuts med skolbil 
upp till och med årskurs 6. För att öka säkerheten för elever och andra resenärer 

som väntar vid hållplatser efter E4, har under hösten flera reflexsnurror satts upp. 

Dessa har satts upp vid Öndebyn och Lillåbron, samt inom kort vid Dalkarlså. 
Sedan tidigare finns reflexsnurror bl.a. vid Norra Heden (Gumboda) samt 

Djäkneboda. Länstrafiken ser reflexsnurror som en billig och effektiv 

säkerhetsfrämjande åtgärd. 

  
Under hösten har även en uppskyltning skett av vissa hållplatser som inte har 

skyltar, samt att en översyn och upprustning av busskurerna längst med E4 pågår. 

En busshållplats i Djäkneboda där flera elever väntar har även fått förbättrad 
belysning för att öka säkerheten. 

 

Bilagor: 

- Motion 6/2018 
- Protokoll KS 190218 § 35 (se s.49-50) 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1l6AI-fXK8otN74cxDt8w4dR3T3VKlhsT
https://drive.google.com/open?id=1AtyQBNky5bHeOASkgfwtacb9TNANKovP
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Forts. KF § 7 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om Säkra busshållplatser. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Kf § 8  Dnr: 9018/196.109 
 
Svar motion 9/2018 – Väg, Gumboda – Robertsfors som 
huvudled  
I motionen yrkar Centerpartier att kommunfullmäktige uppdrag till 

kommunstyrelsen att tillskriva länsstyrelsen alternativt Trafikverket med en 

begäran om att LV 670 (Väg mellan Gumboda – Robertsfors) blir huvudled. 
  

Enligt kontakt med Mikael Rollén, Trafikingenjör på Trafikverket kan högerregeln 

betraktas som grundprincipen för vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och 
inget vägmärke eller trafiksignaler finns i korsningen gäller högerregeln. 

  

De riktlinjer som trafikverket har är att riksvägar och primära länsvägar (väg nr 1-

499 och ofta 80- 90 km/tim eller mer) kan föreskrivas och vara huvudleder. 
Dessutom kan det vara lämpligt att väg eller gata av genomfartskaraktär där 

väjningsregeln i Trafikförordningens 3 kap. 18 § (högerregeln) fungerar dåligt, 

föreskrivs vara huvudled, kan även gälla andra vägar i speciella fall. 
  

Trafikverket har i dagsläget ingen tanke på att ansöka om huvudled på denna väg. 

Det är länsstyrelsen som beslutar om detta. Dock om denna väg skulle kunna 

utpekas som omledningsväg så skulle enligt Mikael Rollén Trafikverket ansöka 
eller tillstryka att den borde vara huvudled. 

  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att utifrån att hastigheten på vägen är 80 
km/h, vägen har genomfartskaraktär, samt att vägen ofta används som 

omledningsväg vid olyckor på E4, bör vägen vara huvudled. 

 
Bilagor: 

- Motion 9/2018 

- Protokoll KS 190218 § 38 (se s.53) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen Väg, Gumboda Robertsfors som 

huvudled. 

 

https://drive.google.com/open?id=1rtADAdi4NEysK764ljut9Vm0fzduoYBz
https://drive.google.com/open?id=1AtyQBNky5bHeOASkgfwtacb9TNANKovP
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Kf § 9  Dnr: 9018/201.109 
 
Svar motion 14/2018 
Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer 

 
I motionen yrkar Centerpartier att Robertsfors kommun ordnar med att 

anslutningstrafik/ringlinjer inrättas i hela kommunen och som möjliggör anslutning 

till de tidiga avgångarna och sena ankomster vid Robertsfors busstation och/eller 
busshållplatsen i Sikeå. 

  

Ringbilar är anropsstyrd trafik som måste förbeställas dagen före avresa. Ringbilar 
är ofta en förlängning av befintlig busslinje, som kan nyttjas vid behov. Dessa 

kostar när de används. Den ringbil som senaste året har använts i kommunen är 

R618 mellan Sävar busstation (ICA) –Djäkneboda E4-Bygdeå-Sikeå E4-
Robertsfors-Ånäset. Under 2017 gjordes 15 beställningar (med 18 passagerare) till 

en kostnad av 8 443 kr ex. moms, vilket innebär en kostnad på ca. 470 kr per 

person. Kostnaden för en ringbil varierar beroende på avstånd, tid på dygnet, 

fordonstyp och om det är vardag eller helg. 
  

En bussanslutning går alltid enligt tidtabell och är en fast kostnad oavsett antalet 

resenärer. Kostnaden beror på avstånd, samt att det tillkommer en kostnad på 
mellan 200.000 – 400.000 kr beroende på om det behövs ett extra fordon samt 

vilken storlek fordonet är. 

Under våren 2019 ska upphandlingsarbetet inför nästa avtalsperiod för 

kollektivtrafiken påbörjas. Länstrafiken bistår Robertsfors kommun i denna 
upphandling. Som en del av detta kommer en översyn göras av nuvarande trafik 

utifrån bl.a. resandeunderlag och behov. 

  
Enligt Au § 10, Dnr 9018/35.109 ska deltagare i arbetsgruppen för beredning av 

upphandlingen av kollektivtrafiken bestå av Patrik Nilsson och Lars Tängdén. I 

denna arbetsgrupp tillsammans med trafiksamordnare och andra berörda kommer 
eventuella förändringar av kollektivtrafiken tas upp för vidare beredning. 
 

Bilagor: 

- Motion 14/2018 

- Protokoll KS 190218 § 39 (se s.54) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motion 18/2018 Bussförbindelser och 

anslutningstrafik och ringlinjer som besvarad. 

https://drive.google.com/open?id=14iQOU5scsAS5SooeWGr6rONKwAvF-dNL
https://drive.google.com/open?id=1AtyQBNky5bHeOASkgfwtacb9TNANKovP
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Gumboda Byaförening  
 

 

 

Kf § 10  Dnr: 9016/105.109 
 
Medborgarförslag 3/2016: GC-väg mellan Gumboda och Ånäset 
Gumboda Byaförening har via ett medborgarförslag föreslagit att den s k Karl XI:s 
väg mellan Ånäset och Gumboda rustas upp så att den blir farbar för gång- och 

cykeltrafikanter. Bilaga. 

  

Den aktuella vägen byggdes enligt källor inför Karl XI:s eriksgata sommaren 1673. 
Förmodligen för att kungen skulle få en snabbare resa mellan Västerbottens 

regementes övningsplats Gumboda Hed och Skellefteå. 

  
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och ser fördelar med att fler GC-vägar 

byggs i kommunen. Ett nyligen avslutat kustplaneringsprojekt - KOMPIS har 

förordat att kommunens kuststräcka binds samman av GC-vägar. I det projektet 
förslås att Gumboda Hamn binds ihop med Gumboda Hed, Killingsand och Sikeå 

med GC-väg. Från Sikeå finns den populära GC-vägen till Robertsfors och även 

möjlighet att ta sig till Sikeå hamn och via kustlandsvägen kan man ta sig på 

mindre vägar till Ratan och vidare till den södra kommungränsen. 
  

Den av Gumboda byaförening föreslagna sträckningen skulle även binda samman 

Ånäset med den GC-vägen. 
  

Den kommande ombyggnaden av E4 kommer att innebära svårigheter att ta sig 

med cykel mellan kommunens två största orter. 2+1-vägar med höga hastigheter 

och stor andel tung trafik inbjuder inte till cykelturer. En upprustning av Karl XI:s 
väg skulle innebära att det skulle vara möjligt att utan stora omvägar cykla mellan 

Robertsfors och Ånäset. Lufta camping och Stenfors gård skulle då passeras av 

denna kustnära GC-väg. Cyklisten skulle sedan kunna fortsätta norrut via 
Hertsånger och Skäran på mindre vägar till den norra kommungränsen. 

  

Samhällsbyggnadskontoret har fått ett kostnadsförslag på upprustning av Karl XI:s 
väg från MTAB. Bilaga. Där föreslås att vägen beläggs med bärlager och slitlager 

till en kostnad av 477 500 kr. 

 

Trafikverket har uttryckt önskemål om deponiplatser för massor, vilket detta skulle 
kunna utgöra och på så sätt bidra positivt till kostnaden för projektet. 
 

Beslutsunderlag: 
- Medborgarförslag 3/2016 

- Protokoll KS 190218 § 29 (se s.41-42) 
 

Yrkande: 

Patrik Nilsson (S): Bifall för KS förslag 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att verka för att tillgodose medborgarförslaget genom 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att vidare utreda finansiering av projektet. 

Med det anses medborgarförslaget besvarat.

https://drive.google.com/open?id=1en_U91HHhTCofMfxYGUXSD4PNSs7gyKI
https://drive.google.com/open?id=1AtyQBNky5bHeOASkgfwtacb9TNANKovP
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   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Kf § 11  Dnr: 2019/65.109 
 
Trafikplan 2019-2022 

 
Bilaga: 

- Trafikplan 2019-2022 (redaktionellt uppdaterad efter Arbetsutskottet 190204) 

- Protokoll AU 190204 § 36 (se s.51) 

- Protokoll KS 190218 § 36 (se s.51) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Trafikplan 2019-2022.

https://drive.google.com/open?id=1HmPLDdtUJTwF3nadEJSLNMIfA1SpnXzC
https://drive.google.com/open?id=1p8hXIdqjAytpTHROQ5xLtYcuS_9VhLhX
https://drive.google.com/open?id=1AtyQBNky5bHeOASkgfwtacb9TNANKovP
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   Kommunledningskontoret  

 

 

Kf § 12  Dnr: 9018/342.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 9.2018: Rörande bidrag till att hålla 
hus på landet 
 
Inge Lindström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen 
ska göra ett tillägg till “nybyggnationsbidraget” genom att möjliggöra bidrag för att 

hålla hus på landet, avseende att köpa och renovera obebodda hus enligt vissa krav. 
 

Bilaga: 
- Medborgarförslag 9/2018 

 

Yrkande: 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar bifall på medborgarförslaget. 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
 

Särskilt yttrande: 

Ordförande förkunnar propositionsvägran till yrkandet, i och med att ärendet enbart 

skall anmälas till Kommunfullmäktige och därmed ej är berett. 

https://drive.google.com/open?id=1dppIIINHEG3ZjxGxmjUx2usSH2-ffexy
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Kf § 13  Dnr: 9019/27.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 1.2019: Införande av rutiner för 
välkomnande av inflyttade till Robertsfors kommun. 
 
Gunnar Johansson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
kommunen inför rutiner och regler kring hur de som flyttat in till kommunen 

välkomnas och blir välkomnade. 

 
Bilaga: 
- Medborgarförslag 1/2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 

https://drive.google.com/open?id=1d054hGYvbtOYJ-VxdZn1ckgGrA5EzHt1
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Kf § 14  Dnr: 9019/32.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 2.2019: Anslagstavla vid 
Konsumparkeringen i Robertsfors 
 
Östen Andersson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att en 
anslagstavla sätts upp vid Konsumparkeringen i Robertsfors. 

 

Bilaga: 

- Medborgarförslag 2/2019 

 

Yrkande: 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar bifall på medborgarförslaget. 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
 

Särskilt yttrande: 

Ordförande förkunnar propositionsvägran till yrkandet, i och med att ärendet enbart 
skall anmälas till Kommunfullmäktige och därmed ej är berett.

https://drive.google.com/open?id=1d054hGYvbtOYJ-VxdZn1ckgGrA5EzHt1
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Kf § 15  Dnr: 9019/71.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 3.2019: Anmälan Medborgarförslag 
3.2019: Fotvård i hemmet 
 
Marta Pettersson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att patienter 
som har hemsjukvård ska kunna ansöka om fotvård i hemmet hos 

biståndshandläggare. Patienten får betala vanlig fotvårdsavgift och omfattningen av 

fotvård i hemmet sammanställs efter ett år. 

 
Bilaga: 

- Medborgarförslag 3/2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret för 
beredning. 

https://drive.google.com/open?id=1d054hGYvbtOYJ-VxdZn1ckgGrA5EzHt1
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Kf § 16  Dnr:  
 
Information från Demokratiberedningen  

 
Ordförande för Demokratiberedningen, Robert Lindgren (S) noterar informationen 

om Demokratiberedningens fattade beslut. 

 
Bilaga: 

- Protokoll Db 2019-01-28 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Tackar för informationen och lägger punkten handlingarna.
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 17  Dnr: 9019/76.109 
 
Möjlighet med taxi till Kommunfullmäktigemöten 

 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades möjligheten 

att det under 2019 ska vara möjligt för invånare att boka taxi till 

kommunfullmäktiges möten. I enlighet med detta beslutade Demokratiberedningen 

om ett förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag: 

- Protokoll Demokratiberedningen 190128 § 4 (se s. 6) 
 

 
Demokratiberedningens förslag till beslut 

 
Att det under 2019 ska det gå att boka taxi till kommunfullmäktiges möten. Taxi 

ska avgå från Ånäset, Bygdeå, Åkullsjön. Vidare skall det annonseras i 

mellanbygden om det.   

 
Yrkanden: 

Sara Mi Liljeholm (S): Yrkar på återremiss till Kommunstyrelsen för att få 

ytterligare handlingar och underlag. 
Lars Bäckström (C): Yrkar på återremiss, med tillägget att en beredning inte får 

lämna förslag till Fullmäktige direkt utan ärendet måste gå igenom 

Kommunstyrelsen först. 
 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer förslaget om att frågan ska avgöras idag mot yrkandet om att 

ärendet ska återremitteras och finner att förslaget om återremiss har vunnit bifall. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.

https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-03-04              Sida 22 (27)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 18  Dnr: 9019/77.109 
 
Demokratiberedningens aktivitetsplan 2019 

 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 togs en aktivitetsplan för 

2019 fram.  

 

Aktivitetsplan 
A) Demokratiberedningens möten ska vara ambulerande möten 

runt om i kommunen med gärna ett stopp för besök i egna 

verksamheten. Detta för ökad verksamhetskännedom. 
 

1 April – GVA kallar Johan Hedlund och Örjan Persson 

6 Maj – aktivitet bestäms 1 april 
9 September - aktivitet bestäms 6 maj 

28 Oktober – aktivitet bestäms 9 september 

Eventuellt utåtriktad aktivitet på Grunkor och mojänger 

 
B) Mötena ska ut på hemsidan. 

 

C) Kommunfullmäktiges reglemente 
- Uppdatera kommunfullmäktiges reglemente under året. 

 

D) Busstur för kommunfullmäktige. 

 
E) Förändring kommunfullmäktigemöteskultur. 

 

 
Beslutsunderlag: 

- Protokoll Demokratiberedningen 190128 § 5 (se s. 7) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktivitetsplan 2019.

https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 19  Dnr: 9019/78.109 
 
Förändring i Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades 

utformningen av nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen föreslår en förändring av formuleringen av § 40 stycke 3. 

 
Beslutsunderlag: 

- Protokoll Demokratiberedningen 190128 § 5 (se s. 7) 

- Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Yrkande 
Olof Nilsson (S): Tilläggsyrkande för att lägga till ”Fullmäktige utser bland 

ledamöterna en ordförande och en vice ordförande” efter den föreslagna 
förändringen i stycket. Således likalydande med föregående lydelse. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar på återremiss av ärendet och utreda om 

Fullmäktigeberedningen kan lägga förslag till Fullmäktige. 
 

Olof Nilsson (S): Yrkar på bifall på Hans Lindgrens förslag. 

 
Beslutsordning: 

Ordförande ställer förslaget om att frågan ska avgöras idag mot Hans Lindgrens 

yrkande om att ärendet ska återremitteras och finner att förslaget om återremiss har 
vunnit bifall. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 20  Dnr: 9019/79.109 
 
Förändring av placeringen för förslag till beslut i handlingarna 

 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades en 

förändring av de handlingar som kommunens politiker får. Önskan i detta var att 

flytta om förslaget till beslut från slutet av handlingarna till överst istället.  

 
Beslutsunderlag: 

- Protokoll Demokratiberedningen 190128 § 5 (se s. 8) 

- Reglemente Kommunstyrelse 2019 (se s.14) 
 

Demokratiberedningens förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förslag till beslut läggs längst upp i handlingarna 

och inte sist som det är idag. 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
 

Att informera Kommunstyrelsen om Demokratiberedningens önskemål och därefter 
lägga punkten till handlingarna med hänvisning till Kommunstyrelsens reglemente 

2019. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Beslutar om att informera Kommunstyrelsen om önskemålen och lägger punkten 

till handlingarna med hänvisning till Kommunstyrelsens reglemente 2019.

https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
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Kf § 21  Dnr: 9019/80.109 
 
Förlängning av Arvodesreglementet 

 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades det gällande 

arvodesreglementet då denna enbart är tagen för 2019 och ej framåt.  
 

Beslutsunderlag: 
- Protokoll Demokratiberedningen 190128 § 6 (se s. 9) 

- Regler för partistöd och arvodesreglemente Robertsfors kommun 2019 
 

Yrkande: 
Hans Lindgren: Yrkar på att Arvodesreglementet ska få gälla hela mandatperioden 

 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer Demokratiberedningens förslag till beslut mot Hans Lindgrens 
yrkande och finner att Hans Lindgrens yrkande har vunnit bifall. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Arvodesreglementet ska få gälla hela mandatperioden 2019-2022

https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
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Kf § 22  Dnr: 9019/102.109 
 
Fyllnadsval till Stiftelsen Sikeå Hamn  

 
Sari Denninger (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 

Stiftelsen Sikeå Hamn. Därmed har Valberedningsutskottet lagt fram ett förslag till 

beslut. 
 
Bilaga: 

- Vbu Protokoll 2019-03-04 
 

Valberedningsutskottets förslag till beslut 
 
Till ledamot samt ordförande i Stiftelsen Sikeå Hamn utse Jimmy Nyman (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Till ledamot samt ordförande i Stiftelsen Sikeå Hamn utse Jimmy Nyman (S)

https://drive.google.com/open?id=1TUXzC2dPPOBKSqPcfJl08lAGEGMkw8zg
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Kf § 23  Dnr:  
 
Övrig fråga - Bordsplacering 

 
Paavo Ruokojärvi (V): Ifrågasätter den nya bordsplaceringen och önskar att 
fullmäktige går tillbaka till den tidigare hästskoformen.  

 

Presidiet förkunnar att de tar med sig diskussionen tills nästa fullmäktige. 


