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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Interpellation 

Partinamn: Centerpartiet 

Frågeställarens namn: Erland Robertsson 

Frågan ställs till: Kommunalrådet, Patrik Nilsson (S). 

Rubrik 

Hantering av ärende:  Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av lokal  
(Dnr: 9019/142,109) 
 
Motivering till interpellationen.  
Mejlkonversation den 7 december 2018 mellan Västerbottens läns landsting och tre av kommunens 

tjänstepersoner visar tidpunkten när Robertsfors kommun fick kännedom om ärendet.  

Vid kommunfullmäktige den 29 april 2019 stod kommunalrådet Patrik Nilsson i talarstolen och 

gjorde gällande att Robertsfors kommun först under mars månad 2019 fick kännedom om BRO 

(ByggnadsRelaterad Ohälsa) och ett nytt ambulansgarage måste byggas samt ett annat 

personalutrymme måste ordnas. 

Mejlet från VLL visar på något helt annat än vad kommunalrådet Patrik Nilsson påstått.  

Mejlkonversation för kännedom: 

”Från: Rickard Granström [mailto:Rickard.Granstrom@vll.se]  
Skickat: den 7 december 2018 11:16 

Till: Christina Janze; Helena Brändström; Wolf Fischer 
Kopia: Magnus Brännström 

Ämne: Ambulansstation 
  
Hej 
Efter att vi precenterart våra tankar för ambulansledningen som blev väldigt positiva till det 
som vi la fram, både en kortsiktig snabb lösning och en mer permanent långsiktig. 
  
Vi vill fördjupa planerna och gå vidare så att vi kan få ett förslag med kostnader/hyresavtal och 
tidsplan från er på den första snabba lösningen, med anpassningarna av lokalen med lite 
uppfräschning 
Samt att ett modulgarage 6 x 8 meter +10 grader port min 2,7 x 3 meter byggs mot å-kanten 
som vi diskuterade. 
Se bifogade PDF med lite förtydliganden 
  
Skulle vara tacksamma om vi kan få ett förslag innan den 22 januari 2019 
  
Ha en trevlig helg / Richard 
   
Richard Granström 
Förvaltare | Externa lokaler | Fastighetsområde Skellefteå/Lycksele” 
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Orsaken till att det finns ambulans med placering i Robertsfors är en motion från Centerpartiet 

(inlämnad 2012). Centerpartiet vill inte på något sätt medverka till att ambulansverksamheten 

avvecklas i kommunen. Vad Centerpartiet vill att ärendet ska hanteras professionellt samt att 

önskemålen från Region Västerbotten tillgodoses och att ärendet hanteras så snabbt som möjligt.  

Centerpartiet anser vidare att ambulansgaragets placering inte ska störa annan verksamhet, som 

centralkök, dagcenter, gymmet, familjecentralen, Robertsforshälsan m.fl. 

Personal med särskild kompetens för bygglovsärenden finns hos Samhällsbyggnadskontoret, alla 

bygglovsärenden ska hanteras där. Under tiden från den 7 december 2018 till den 29 april 2019, har 

samhällsbyggnadsutskottet haft 2 sammanträden, 21 januari och den 11 mars. Inte vid något av dessa 

utskottssammanträden har ärendet funnits med på föredragningslistan, i nästan 4 månader. 

 Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:  

• Landstinget (Region Västerbotten) ville ha ett förslag den 22 januari 2019.  
Hur kommer det sig att bygglovsprocessen inte omgående drogs igång, ärendet var som bekant 

brådskande? 

 

• Vad är orsaken till att detta viktiga ärende (Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av 
lokal) kunde undgå kommunalrådet i nästan 4 månader? 

 

• Anser kommunalrådet att nybyggnation av ambulansgarage faller inom ramen för det nu 
gällande ramavtalet för byggentreprenadtjänster, trots att det gäller nybyggnation av 

ambulansgarage? 

 

• Menar kommunalrådet att ambulansgaraget inte behöver upphandlas enligt LOU (lagen om 
offentlig upphandling). Direktupphandlingsgränsen enligt LOU är 586 907 SEK? 

 

• Är det fortfarande kommunalrådet Patrik Nilssons uppfattning att Centerpartiet bär skulden till 
att ärende (Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av lokal) har försenats? 

 

Robertsfors/Ånäset 

2019-06-08 

 

Ledamotens namnteckning 

 

___________________________ 
Namnförtydligande  
Erland Robertsson 

Upplysning: 
Interpellation är en fråga från en enskild ledamot. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i 
debatten. Interpellationen är en fråga som kräver ett utförligare svar. 

 


