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Plats och tid Kommunkontoret 2018-10-30, kl 13.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande Patrik Nilsson (S) 

Lars Tängdén (C) 

Hans Lindgren (S) 

Ingrid Sundbom (C) 

Ove Lindström(S), ersättare för Gun Ivesund (S) 

Kenneth Isaksson (M) 

Sandra Brändström (S) deltog fr o m § 145 

Marta Pettersson (C), ersättare för Magnus Forsberg (L) 

Per Boström Johansson (S) 

Gabrielle Boström (KD)   

Kjell-Åke Nilsson (S)  

Robert Lindgren (S) 

 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

 

 

 

Utses att justera  
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  

   
 

 Ordförande   

   
 

 Justerare   

  

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 
 

 

Datum för anslags uppsättande                   Datum för anslags nedtagande     
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 1   Dnr 
 
 

Ärenderubrik 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
Reservationer och särskilda yttranden 
 
 
Protokollsanteckning 
 
 
Ärendesammanfattning 

 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Förslag till beslut under överläggningar (eller 
”Yrkanden”?) 
 
 
Beslutsgång 
 
 
Omröstning begärs 
 
 
Omröstningsresultat 
 
 

 

Kommentar [CCA1]: Direkt från 
tjänsteskrivelse (förutsatt att den är bra och 

rättvisande för beslutet) 

Kommentar [CCA2]: Direkt från 
tjänsteskrivelse 

Kommentar [CCA3]:  
Reservationer: om de uppstår 
Särskilda yttranden: om ordförande tillåter 

sådan ”ytterligare belastning” 

Kommentar [CCA4]: Lär inte behövas, 

men kan vara med om ordförande tillåter 
detta (är i princip en svagare form av 

markering än reservation, eller t.ex 

ersättaryttranden ifall det finns) 

Kommentar [CCA5]: Direkt från 
tjänsteskrivelse 

Kommentar [CCA6]: Majoriteten 

Direkt från tjänsteskrivelse 

Kommentar [CCA7]: Uppradande av 

olika yrkanden/förslag till beslut från 
politikerna (Formella yrkanden, 

Sakyrkanden eller tilläggsyrkanden) 

Kommentar [CCA8]: Redovisning av 
hur ordförande ställer förslag till beslut mot 

varandra och finner förslaget som vinner 

bifall. 

Kommentar [CCA9]: Enbart om någon 
begär omröstning, ska redovisa vad ”ja” 

och ”nej” röst innebär 

Kommentar [CCA10]: Ange antalet 
ja/nej röster per förslag och 

nämnden/styrelsen därmed bifaller för 

förslag.  
 

Om utskott/nämnd så bör tabell för 

röstningen kunna redovisas ifall det var en 
öppen omröstning. 

 

Vid fullmäktige eller flera omröstningar i 
samma fråga (t.ex 

kontrapropositionsvotering) så använd 

hellre omröstningsbilagor). 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 148  Dnr 9018/262.109 
  

Tillgängliga lägenheter i Ånäset, 
försäljning fastigheter Nybyn 51:1 och 
51:2 från RoBo till SBO 
  

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

Robertsforsbostäder uppdraget att sälja fastigheterna Nybyn 51:1 

och 51:2, till Statens bostadsomvandling för 1 kr under 2019. 

 

Reservationer och särskilda yttranden 
 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Ärendesammanfattning  

 

Kommunfullmäktige beslutade 181008 § 88 att återremittera 

rubricerat ärende för att få kompletterande handlingar och 

information. (Etc etc etc, bör kunna tas från den ”nya” 

tjänsteskrivelsen alt. komplettera föregående 

ärendesammanfattning från den första tjänsteskrivelsen) 

 

  

Beslutsunderlag 
 

- Bostadsförsörjningsplan 

- Utvecklingsplan , KF § 95 

- Tjänsteskrivelse daterad 180520 

- Protokoll ROBO 180615 § 45 

- Protokoll KS 180910 § 55 

- Protokoll KF 181008 § 88 

- Protokoll ROBO 181106 § 44 

 

 

Förslag till beslut under överläggningar 
 

Lars Tängdén (C), ärendet bordläggs. 

Robert Lindgren (S) bifall till liggande förslag. 

Hans Lindgren (S) bifall till liggande förslag. 

Ingrid Sundbom (C) avslag till liggande förslag. 

Gabrielle Boström (KD) avslag till liggande förslag. 

Kenneth Isaksson (M) avslag till liggande förslag. 

 

Kommentar [CCA11]: I utskott och 
nämnder bör dock alla namn på de som 

reserverar sig nämnas, då reservationer i 

grunden bör vara personliga). 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 
Omröstning begärs 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för bordläggning. 

 
Omröstningsresultat 
 

Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar 

kommunsstyrelsen att ärendet ska avgöras idag 

. 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

A (S) X   

B (S) X   

C (S) X   

D (C)  X  

E (C)  X  

F (M)  X  

G (KD)  X  

H (S) X   

I (C)  X  

J (S) X   

K (S) X   

M (S) X   

Summa 7 5  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer liggande förslag att sälja fastigheterna Nybyn 

51:1 och 51:2, till Statens bostadsomvandling för 1 kr, mot avslag 

till beslutet och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 


