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Centrumhuset, Robertsfors 2019-06-17, kl 13.00 – 16.00

Plats och tid
Beslutande

Robert Lindgren (S) Ordf.
Patrik Nilsson (S)
Per B Johansson (S)
Lars-Erik Nygren (SD)
Marie Viberg (C)
Lars Bäckström (C)
Carl-Johan Pettersson (S)
Paavo Ruokojärvi (V)
Mimmi Norgren-Hansson (S)
Eva Jonasson (S)
Gunilla Björn (C)
Erland Robertsson (C)
Bo Lundkvist (C)
Karl Samsami (S)
Sara Mi Liljeholm (S)

Ingrid Sundbom (C) V.Ordf
Helena Lindahl (C)
Gun Ivesund (S)
Lars Tängdén (C)
Mona Andersson (S)
Håkan Eriksson (S) (ers. Olov Nilsson)
Inga-Britt Berglund (S) (ers. Sandra Brändström)
Kenneth Isaksson (M)
Lars-Gunnar Andersson (S)
Gabrielle Boström (KD)
Elisabeth Tängdén (C) (ers. Desiree Ölund)
Kurt-Arne Ek (ers. Josefin Elvinsson)
Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren)
Lars-Pettersson (C) (ers. Pers Olofsson)
Eva-Marie Westerlund (S) (ers. Jimmy Nyman)

Övriga deltagare

Clarence C Andersson, sekreterare
Karin Ahnqvist, Kommunchef
Lars-Erik Nygren (SD), Lars-Gunnar Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens tid och plats

Underskrifter

24 juni , klockan 13.00 , Kommunkontoret
Paragraf 52 - 70

Sekreterare
Clarence C Andersson
Ordförande
Robert Lindgren

Justerare
Lars-Erik Nygren och Lars-Gunnar Andersson

ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

2019-06-25
Datum för anslags nedtagande 2019-07-17
Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift
Clarence C Andersson
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Dnr: 9019/127.109
9019/157.109

Beslut om nya Kommunfullmäktigeledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
Tackar Länsstyrelsen för informationen och välkomnar de nya
fullmäktigeledamöterna.

Ärendesammanfattning
Länsstyrelsen har i samband med tidigare avsägelser av förtroendeuppdrag beslutat
om efterträdarval till Kommunfullmäktige.
- Sandra Brändström (S) ny ordinarie ledamot
- Peder Forsberg (S) ny ersättare
- Daniel Ågren (M) ny ordinarie ledamot

Bilagor:
-

Justerare

Beslut Efterträdarval efter M.H (9019/157.109)
Beslut Efterträdarval efter N.B (9019/127.109)
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Dnr: 9019/252.109

Interpellation Ambulansgarage
Svar på interpellation
Att det finns ambulans stationerad i Robertsfors är viktigt för
kommunmedborgarnas trygghet. Under flertalet decennium har det funnits
ambulans stationerad i Robertsfors. Verksamheten har sköts av kommunen och
sedan 2000 av landstinget. Under en tid så fanns inte ambulansen stationerad vissa
kvällar och helger i Robertsfors, anledningen var att landstinget ville förändra
ambulanssjukvården. Men efter ett flertal möten som jag hade med
landstingsledningen så blev åter ambulansen stationerad i Robertsfors dygnets alla
timmar.
I december månad så blev tjänstemän på kommun kontaktad av Region
Västerbotten om en önskan om att hitta nya lokaler till ambulansen. Olika förslag
och lösningar har bollats fram och tillbaka och i mars månad fanns ett färdigt
förslag samt en önskan om en skyndsam hantering. Beredningen förankrades
politiskt och ett förslag presenterades då för politiken den 25 mars i arbetsutskottet.
Det nu tänkta ambulansgaraget ska byggas av entreprenör som har ramavtalet med
Robertsfors kommun. Ramavtalet kan nyttjas i detta fall.
Förslag till att avsätta medel till ett ambulansgarage bereddes av ett utskott samt
kommunstyrelsen i full enighet och i kommunfullmäktige kunde frågan hanterats
smidigare, då på förra kommunfullmäktige som på dagens fullmäktige handlar det
om att avsätta medel till ett garage för att sedan gå vidare i bygglovsprocessen och
avtalskrivande m.m.
Patrik Nilsson (S), KS-ordförande

Ärendesammanfattning
Inkommen interpellation från Erland Robertsson (C) avseende ärende
”Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av lokal (Dnr: 9019/142,109)”.
(Utdrag ur interpellation)
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
Justerare
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Forts. Kf § 53
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?

Bilaga
-

Justerare

Interpellation Ambulansgarage (2019-06-10)
Svar på interpellation (2019-06-13)
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Dnr:

Fråga
Ärendesammanfattning
Ingen fråga har inkommit till Kommunfullmäktige för besvarande

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp
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Dnr: 9019.241.109

Budgetäskande från Robertsfors kommuns
revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga äskandet till handlingarna och tar det till
beaktande under ärende “Plan och budget 2020-2022”.

Ärendesammanfattning
Robertsfors kommuns revisorer har inkommit med en skrivelse samt äskande på
utökad budget på 100 000 kr från år 2020, med hänvisning till att deras uppdrag ska
kunna genomföras.

Bilaga:
-

Skrivelse budgetäskande Rbf 2019

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga äskandet till handlingarna och tar det till
beaktande under ärende “Plan och budget 2020-2022”.

Beslutsordning
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till omröstning och
finner att Fullmäktigepresidiets förslag till beslut vunnit bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp
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Dnr: 9018/334.109

Plan och budget 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag och att invånarantalet i kommunen som ligger till
grund för de finansiella ramarna är 6740, vilket är tio personer lägre än 2019.

-

Skattesatsen för år 2020 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona i enlighet
med bilagan ”Förslag B”.

-

Anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors kommun 2020-2022.

-

Anta Vision om Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa
kommun, med värdegrunden ”Den nära kommunen med öppenhet mellan
människor, idéer och platser”.

-

Att Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder
- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i
- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat
- Samexistens med och respekt för natur och kultur

-

Kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta ytterligare 30 000 kr till
Kommunens revisorer för år 2020 och, och medlen tas från Kommunstyrelsens
budget.

-

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges budget lyfts ut från
Kommunstyrelsens budget och blir en egen rad i budgeten, med 330 000 kr.

Reservation:
Helena Lindahl (C),Lars Tängden (C), Lars Pettersson (C) Ingrid Sundbom (C),
Kenneth Isaksson (M), Marie Viberg (C), Gabrielle Boström (KD), Lars Bäckström
(C), Elisabeth Tängdén (C), Bo Lundkvist (C), Gunilla Björn (C), Wilailak
Isaksson (M) och Erland Robertsson (C) reserverar sig till förmån för Lars
Tängdéns yrkande avseende skattesatsförslag A.
Gabrielle Boström (KD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande avseende
revisorernas budget.

Ärendesammanfattning
Plan och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande dokument för
styrning, planering, verkställighet, uppföljning, ansvarsutkrävande och benämns
”Plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun”.
Dokumentet fastställer modell och förutsättningar för styrningen av Robertsfors
kommun.
Genom kommmunfullmäktiges antagande av dokumentet antas styrmodell, vision,
värdegrund. Dokumentet innehåller även kommunens effektmål för kommunen,
Justerare

Protokollsutdrag till
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Kommunens revisorer
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strategier för att nå dem samt på vilket sätt kommunfullmäktige ska följa
måluppfyllelsen. Därtill antar kommunfullmäktige den budget som anger medel för
nämnder och styrelse samt finansiella förutsättningar och investeringsutrymme.
Genom antagande av förutsättningar och budget fastställer kommunfullmäktige
skattesats för kommunen och mål för god ekonomisk hushållning.
Förslaget till beslut innebär en vision om, Hållbar utveckling för 7500 invånare i
Sveriges bästa kommun. Med värdegrunden Den nära kommunen med öppenhet
mellan människor, idéer och platser.
Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder
- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i
- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat
- Samexistens med och respekt för natur och kultur
Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de
finansiella ramarna är 6740, vilket är tio personer lägre än 2019.
Beredningsprocess:
•
4 feb
AU, info, förslag revidering
•
11 feb KF, dialog om mål- vision mm
•
18 feb KS, fortsatt beredning, uppdrag förvaltningen mål, vision etc
•
4 mars KF, vision 2030 mål/prio, Ingvar Rönnbäck
•
25 mars AU, avstämning målstruktur
•
20 maj
AU Budget 2020 inkl mål och vision
•
3 juni
KS Budget 2020 inkl mål och vision
•
17 juni KF Budget 2020 inkl mål och vision

Bilaga
-

-

Justerare

Plan och budget 2020-2022
- Förslag A
- Förslag B
Budgetberedning-presentation
Protokoll AU 181127 § 170, s.33
Protokoll KS 181211 § 207, s.19
Protokoll AU 190204 § 9, s.16
Protokoll KS 190218 § 54, s.22
Protokoll AU 190325 § 61, s.29
Protokoll KS 190408 § 58, s. 26
Protokoll AU 190520 § 100, s. 23
Protokoll KS 190603 § 91, s. 15
Robertsfors Vision (sammanfattning)
Resultat KF-workshop
Statistiskt förslag till mål 2.0
- Statistiskt förslag till mål (arbetsmaterial)
Ekonomirapport SKL 2019

Protokollsutdrag till
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Fullmäktigepresidiets tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta ytterligare 30 000 kr till Kommunens
revisorer för år 2020 och, och medlen tas från Kommunstyrelsens budget.
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges budget lyfts ut från
Kommunstyrelsens budget och blir en egen rad i budgeten, med 330 000 kr.

Yrkande
Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag samt presidiets
tilläggsyrkande.
Lars Tängdén (C): Yrkar på att skattesatsen ska fastställas till 23:10 enligt
alternativ A.
Lars Bäckström (C): Yrkar bifall på Lars Tängdéns förslag till beslut.
Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall på Lars Tängdéns förslag till beslut.
Gabrielle Boström (KD): Yrkar på att skattesatsen ska fastställas till 23:10 enligt
alternativ A samt att revisorerna ska budgeteras 680 000 kr för sin verksamhet och
att Kommunstyrelsens budget ska minskas i motsvarande grad.

Beslutsordning 1
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Lars Tängdéns yrkande och
finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall

Omröstning begärs
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för att fastställa skattesats 23:15 kr per skattekrona enligt förslag B .
Nej-röst för att fastställa skattesats 23:10 kr per skattekrona enligt förslag A .

Justerare

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kommunens revisorer
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Omröstningsresultat
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar
Kommunfullmäktige att skattesats ska fastställas till 23:15 .

Ledamot/Tjänstgörande
ersättare
Patrik Nilsson (S)
Helena Lindahl (C)
Gun Ivesund (S)
Lars Tängdén (C)
Per Boström Johansson (S)
Mona Andersson (S)
Lars Pettersson (C)
Håkan Eriksson (S)
Ingrid Sundbom (C)
Inga-Britt Berglund (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)
Robert Lindgren (S)
Lars Bäckström (C)
Mimmi Norgren Hansson (S)
Elisabeth Tängdén (C)
Eva-Marie Westerlund (S)
Eva Jonasson (S)
Bo Lundkvist (C)
Carl-Johan Pettersson (S)
Gunilla Björn (C)
Kurt-Arne Ek (S)
Karl Samsami (S)
Wilailak Isaksson (M)
Erland Robertsson (C)

Ja-röst

Summa

16

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

Beslutsordning 2
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets tilläggsyrkande om att lyfta ut
Kommunfullmäktiges budget från Kommunstyrelsens budget och blir en egen rad
till beslut. Ordförande finner att Fullmäktigepresidiets förslag vinner bifall.
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets tilläggsyrkande mot Gabrielle Boströms
tilläggsyrkande och finner att Fullmäktigepresidiets tilläggsyrkande vinner bifall.
Justerare

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kommunens revisorer
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Dnr:

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes från allmänheten.

Justerare

Protokollsutdrag till
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Dnr: 9019/224.109

Bredbandsutbyggnad etapp 2 och 3 Robertsfors
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ökar sin avsatta investeringssumma
för bredband från 2 mkr till 4 mkr per år mellan 2020-2023.

Ärendesammanfattning
Då det skett en kraftig prisökning på marknaden gällande grävarbete och material
för bredbandsutbyggnad har kostnaderna i pågående och beviljade projekt ökat
kraftigt det sista året. För att kommunen som projektägare inte ska bli ekonomiskt
ansvariga för större underskott behöver åtgärder vidtas omgående och åtgärderna
måste vara flera. Kommunens IT-chef har i samarbete med kommunchef och
ekonomichef sett över möjliga åtgärder för att förhindra underskott men samtidigt
ge kommunen möjlighet att fortsätta nyttja beviljade medel och bygga bredband i
vår kommun.

Bilagor:
-

Justerare

Bredbandsutbyggnad tjänsteskrivelse till AU KS maj 2019
Presentation Utbyggnad 2019-2020
Bredband - ekonomisk sammanställning till KS 2019-05-27
Protokoll AU 190520 § 84, s. 4
Protokoll KS 190603 § 89, s.11

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
IT-kontoret

Exp
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Dnr: 9019/78.109

Förändring av Fullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya föreslagna Arbetsordningen för
Kommunfullmäktige 2019 med tilläggen:
- En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
- Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor vid samtliga
fullmäktigesammanträden.

Ärendesammanfattning
Under fullmäktigesammanträdet 2019-03-04 presenterade Demokratiberedningen
ett förslag på reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige. Detta
återremitterades till Kommunstyrelsen för att reda ut om Demokratiberedningen
verkligen fick lägga förslag till Kommunfullmäktige utan att Kommunstyrelsen har
fått tycka till.

Bilagor
-

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2011
Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019
Protokoll KF 190304 § 19
Protokoll AU 190520 § 93, s. 16
Protokoll KS 190603 § 100, s. 27

Yrkanden
Erland Robertsson (C): Yrkar att följande text läggs in i arbetsordningen enligt
Kommunallagen (2017:725), 4 kapitlet, 35 §:
- En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Lars Bäckström (C): Yrkar att allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor vid
samtliga fullmäktigesammanträden.

Beslutsordning
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsens förslag finner bifall.
Ordförande ställer Erland Robertssons tilläggsyrkande till beslut och finner att
Erland Robertssons tilläggsyrkande finner bifall.
Ordförande ställer Lars Bäckströms tilläggsyrkande till beslut och finner att Lars
Bäckströms tilläggsyrkande finner bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till

Demokratiberedningen
Kommunstyrelsen
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Dnr: 9019/112.109

Redovisning av 2018 års partistöd samt
utbetalning av 2019 års partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna redovisningar och
granskningsrapporter samt besluta att utbetala 2019 års lokala partistöd till de
politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 2019.

Ärendesammanfattning
Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistödet
samt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter.

Bilagor
-

-

Justerare

Tjänsteskrivelse 2019-05-09 Partistödsredovisningar och partistöd
Regler för partistödet
Redovisning av 2018 års partistöd samt granskningsintyg.
-Centerpartiet
-Moderaterna
-Vänsterpartiet
-Liberalerna
-Socialdemokraterna
-Kristdemokraterna
Protokoll AU 190520 § 94, s. 17
Protokoll KS 190603 § 101, s. 28

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
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Dnr: 9019/227.109

Beslut om reviderade bolagsdokument för
övertagandet av regionförbundets bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att anta följande bolagsdokument som
kommunens egna:
Ägardir NBBAB
Förslag 2018 bolagsordning norrbotniabanan
Förslag aktieägaravtal

Ärendesammanfattning
Regionfullmäktige har fattat beslut i februari 2019 om att revidera
bolagsdokumenten för Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB,
Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, AC‐Net
Internservice AB, AC‐Net Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB,
Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.
Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och
konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal omfattar endast den nödvändigaste
formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya
regionkommunen. Det handlar i förekommande fall om ändring av namn,
organisationsnummer samt hur revisor utses.
För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas Robertsfors kommun
som delägare fattar motsvarande beslut före februari månads utgång. För
Robertsfors kommun handlar det om Norrbotniabanan AB som behöver ett sådant
motsvarande beslut.
Detta blev ej gjort, men efter dialog med tjänstepersoner på Norrbotniabanan AB är
det fortfarande möjligt för Robertsfors kommun att inkomma med dessa underlag,
snarast möjligt.

Bilagor
-

Brev till övriga ägare i bolagen
Ägardir NBBAB
Förslag 2018 bolagsordning norrbotniabanan
Förslag aktieägaravtal
Protokoll AU 190522 § 95, s. 18
Protokoll KS 190603 § 102, s. 29

Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att anta följande bolagsdokument som
kommunens egna:
Ägardir NBBAB
Förslag 2018 bolagsordning norrbotniabanan
Förslag aktieägaravtal

Justerare

Protokollsutdrag till

Norrbotniabanan
Region Västerbotten
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Forts. Kf § 61
Beslutsordning:
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut vunnit bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till

Norrbotniabanan
Region Västerbotten
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Dnr: 9019/126.109

Svar Medborgarförslag 4/2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta Vinnova för att ta
del av modellen “Beräkning Klimatbudget” samt att Kommunstyrelsen ska bjuda in
klimatgruppen och andra intressenter för att undersöka intresset från parterna om att
gemensamt ta fram en Klimatbudget för Robertsfors kommuns geografiska yta med
stöd av det digitala beräkningsverktyget.

Ärendesammanfattning
Under Kommunfullmäktige den 15 mars inkom ett medborgarförslag om att
Robertsfors kommun ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna samt
upprätta en koldioxidbudget. Förslaget är nu att Robertsfors kommun avslår
medborgarförslaget men istället tar del av Vinnovas modell “Beräkning
Klimatbudget” för att därefter, i samarbete med klimatgruppen och andra
intressenter, ta fram en Klimatbudget för Robertsfors kommuns geografiska yta.

Bilagor
-

-

Justerare

Medborgarförslag 4/2019
- Bilaga 1
- Bilaga 2
Skrivelse Kommunchef
Protokoll AU 190520 § 101, s.25
Protokoll KS 190603 § 105, s.32

Protokollsutdrag till

Författare till Medborgarförslaget
Kommunstyrelsen
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Dnr: 9019/221.109

Godkännande ny översiktsplan Robertsfors
kommun 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny översiktsplan för Robertsfors
kommun och med stöd av plan- och bygglagen 3 kap 19 §, samt att namnge den
Översiktsplan 2019 (ÖP19)

Ärendesammanfattning
Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar hela kommunens
geografiska yta. En översiktsplan är ett strategiskt viktigt instrument för
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Varje mandatperiod ska
kommunfullmäktige ta ställning till kommunens översiktsplan. Robertsfors
kommuns befintliga översiktsplan är från 1991 och har därför tappat sin viktiga
funktion som styrdokument. Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan
har nu tagits fram i en flerårig beredningsprocess. Processen följer de steg som
plan- och bygglagen kräver vilket bland annat kräver flera omgångar av samråd och
möjligheter till synpunkter från allmänhet och andra intressenter såsom
myndigheter. Inte minst visar översiktsplanen på de samlade markanspråk som
finns i en kommun.

Beslutsunderlag
-

Justerare

Bilagt förslag till Översiktplan för Robertsfors kommun är ej slutligt
layout-hanterad
Protokoll SHBU 190513 § 64, s. 8
Protokoll AU 190520 § 111, s. 38
Protokoll KS 190603 § 113, s. 42

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
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Dnr: 9019/76.109

Möjlighet med taxi till Kommunfullmäktigemöten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Ärendesammanfattning
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades möjligheten
att det under 2019 ska vara möjligt för invånare att boka taxi till
kommunfullmäktiges möten. 2019-03-04 beslutade Kommunfullmäktige att ärendet
ska återremitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

Bilaga
-

Justerare

Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Demokratiberedningens Protokoll 2019-01-28 § 4 (s.6)
Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-03-04 § 17 (s.21)
Protokoll SHBU 190513 § 74, s.20.
Protokoll AU 190520 § 112, s.39
Protokoll KS 190603 § 114, s. 43

Protokollsutdrag till

Demokratiberedningen
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Dnr: 9019/142.109

Nybyggnation ambulansgarage och
anpassningar av lokal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att anslå 1 100 000 kr för ett ambulansgarage och
utföra anpassningar av befintlig lokal på Fabriksvägen.

Särskilt yttrande
Elisabeth Tängdén (C): Önskar att få någon form av avtal som binder Region
Västerbotten till att hyra lokalen när den väl står färdig.

Ärendesammanfattning
Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för ambulanspersonalen är
idag inte väl anpassad och personalen uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa).
Befintlig lokal på Fabriksvägen kan med små medel anpassats till
ambulanspersonalen och fylla väldigt god funktion då samarbetsprojekt mellan
ambulans och vård startas inom kort, samt att övernattning och närhet till varm
ambulans går att lösa på ett bra sätt.

Bilaga
-

Justerare

Tjänsteskrivelse (2019-03-18)
Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01)
Kostnadsuppskattning 2019-04-01
(Gammal) Skiss på åtgärder
(NY) Ritning på ambulansgarage samt boende
Ambulans ny kalkyl
E-post - Kostnadsberäkning Ambulansgarage
AVSIKTSFÖRKLARING - utkast för signering (Tillagd 2019-06-12, Kl
15:20)
Protokoll AU 190325 § 60
Protokoll KS 190408 § 49
Protokoll KF 190429 § 41
Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21.
Protokoll AU 190520 § 113, s.40
Protokoll KS 190603 § 115, s.44

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
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Dnr: 9019/277.109

Information om investeringsbehov av VA-nät
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendesammanfattning
Carl-Johan Pettersson presenterade investeringsbehoven som finns för VA-nätet i
Robertsfors kommun.

Bilaga
-

Justerare

Bild Avloppsnät
Bild Vattennät

Protokollsutdrag till
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Dnr: 9018/195.109

Svar Motion 8/2018 om enskilda avlopp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla dem två första att-satserna i motionen
- Att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp som på ett
effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till fastighetsägaren och miljönyttan
- Att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om åtgärder av enskilda
avlopp.
och avslå den tredje
- Att inventeringen av enskilda avlopp stoppas tills ovanstående att-satser har
förankrats politiskt.

Reservation:
Lars Tängden (C) och Ingrid Sundbom (C) reserverar sig till förmån för Lars
Tängdéns bifallsyrkande.

Ärendesammanfattning
Motionen yrkar att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp som på ett
effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren och miljönyttan, samt
att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om åtgärder för enskilda avlopp.
Därtill yrkar man att inventeringen av enskilda avlopp stoppas tills ovanstående att
satser har förankrats politiskt.
Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och
kommunen har en skyldighet att genomföra tillsyn på sådana verksamheter. Enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det
förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta innebär att det är olagligt
att inte ha en fungerande avloppsanläggning om vattentoalett är ansluten till
anläggningen.
I Robertsfors kommun finns det cirka 3000 enskilda avlopp. Flertalet av dessa är
gamla och uppfyller inte Naturvårdsverkets nuvarande krav på rening då de består
av enkammarbrunnar utan någon form av efterföljande rening. Flertalet av de
enskilda avloppen saknar dessutom tillstånd och enligt 13§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet (1998:899) krävs det tillstånd för att inrätta en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2014 fastställdes de av
Samhällsbyggnadskontoret/Miljös föreslagna åtgärdsgränser för enskilda avlopp i
kommunen. I dessa framgår bland annat att anläggningar som medför omedelbara
miljö- och hälsorisker samt anläggningar utan vare sig slamavskiljare eller längre
gående rening ska beläggas med förbud. Under Kommunstyrelsen sammanträde
den 24 februari 2015 fastställdes nya föreslagna åtgärdsgränser för bedömningar av
enskilda avlopp i kommunen. Det finns alltså bedömningsgrunder som är
fastställda av Kommunstyrelsen sedan tidigare.

Justerare

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
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Forts. Kf § 67
Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Sju av dessa
påverkas av utsläpp från små avlopp. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart
på lång sikt. Inventering av enskilda avloppsanläggningar är en del i arbetet med att
uppnå målen och det är upp till alla kommuner att se till målen uppnås.
Det är bara mellan en och tre procent av anläggningarna som byts ut varje år och i
nuvarande tempo kommer det ta decennier tills de berörda anläggningarna är
åtgärdade. Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan förorena dricks- och badvatten,
skada människors hälsa och ge dålig lukt. Orenat avloppsvatten bidrar också till
övergödningen och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av
alla hushåll i Sverige har små avlopp, men sammantaget släpper de ut lika mycket
övergödande och smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är
anslutna till kommunala reningsverk.
Även om en fastighet inte ligger i direkt anknytning till ett vattendrag så kommer
orenat avloppsvatten som släpps ut till marken att infiltrera genom marken och ned
till grundvattnet. Det förorenade grundvattnet leds sedan till närliggande vattendrag
och bidrar till bland annat övergödning. Därför är det viktigt att även fastigheter
som inte ligger nära vatten åtgärdar sina enskilda avlopp om de har brister. Vid
inventering i Robertsfors kommun har vattenskyddsområden prioriterats och sen
har även Länsstyrelsen inkommit med en lista på prioriterade områden där de anser
att åtgärder för enskilda avlopp behöver utföras.
Det finns många olika lösningar som godkänns för enskilda avlopp och dessa olika
lösningar varierar en hel del i pris. Det är upp till var och en vilken lösning man vill
installera och hur mycket det ska kosta. Kommunen föreslår inga lösningar utan det
är upp till varje fastighetsägare att välja vilken av alla godkända lösningar som
passar just för dem.
Alla beslut som fattas vid inventeringen av enskilda avloppen är överklagningsbara
och flera av fastighetsägarna som fått förbud riktade mot sig på sina
avloppsanläggningar har överklagat besluten och yrkat på att avloppsanläggningen
ligger långt ifrån vatten eller att de inte har råd. Några av förbuden har överklagats
hela vägen upp till Mark- och Miljödomstolen men än så länge har inget förbud
upphävts. Eftersom Mark- och Miljödomstolen avslagit överklagningarna så skulle
det bli fel om kommunen ändrar bedömningsgrunderna.
Mot bakgrund till ovanstående föreslås att motionens samtliga att-satser avslås.

Bilaga
-

Justerare

Motion 8/2018
Tillägg till motion 8/2018 gällande enskilda avlopp
Komplettering gällande motion 8/2018 - Enskilda avlopp dat. 2019-05-02
Protokoll SHBU 190513 § 86, s.35
Protokoll AU 190520 § 119, s.46
Protokoll KS 190603 § 120, s. 50

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
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Forts. Kf § 67

Yrkande
Lars Tängdén (C): Yrkar bifall på motionen och att en utredning i frågan tillsätts.
Ingrid Sundbom (C): Yrkar bifall på Lars Tängdéns bifallsyrkande.
Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar på bifall på dem två första att-satserna i motionen.
Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall på Lars Tängdéns bifallsyrkande.
Erland Robertsson (C): Yrkar bifall på Lars Tängdéns bifallsyrkande.
Gabrielle Boström (KD): Yrkar bifall på Lars Tängdéns bifallsyrkande.
Patrik Nilsson (S): Yrkar på bifall på dem två första att-satserna i motionen och
avslag på den tredje.
Mimmi Norgren Hansson (S): Yrkar på bifall på dem två första att-satserna i
motionen och avslag på den tredje.

Beslutsordning
Ordförande ställer Lars Tängdéns bifallsyrkande, Kommunstyrelsens förslag till
beslut och Paavo Ruokojärvis förslag till beslut mot varandra genom acklamation.
Ordförande finner att Paavo Ruokojärvis förslag till beslut vinner bifall.

Omröstning begärs
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för Paavo Ruokojärvis förslag till beslut.
Nej-röst för Lars Tängdéns bifallsyrkande.

Justerare

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
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Omröstningsresultat
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar
Kommunfullmäktige att Paavo Ruokojärvis förslag till beslut vinner bifall.

Justerare

Ledamot/Tjänstgörande
ersättare
Patrik Nilsson (S)
Helena Lindahl (C)
Gun Ivesund (S)
Lars Tängdén (C)
Per Boström Johansson (S)
Mona Andersson (S)
Lars Pettersson (C)
Håkan Eriksson (S)
Ingrid Sundbom (C)
Inga-Britt Berglund (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)
Robert Lindgren (S)
Lars Bäckström (C)
Mimmi Norgren Hansson (S)
Elisabeth Tängdén (C)
Eva-Marie Westerlund (S)
Eva Jonasson (S)
Bo Lundkvist (C)
Carl-Johan Pettersson (S)
Gunilla Björn (C)
Kurt-Arne Ek (S)
Karl Samsami (S)
Wilailak Isaksson (M)
Erland Robertsson (C)

Ja-röst

Summa

16

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
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Dnr: 9019/250.109

Ny vägbelysning i Estersmark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel på 1,1 Mkr för en ny
belysningsanläggning i Estersmark i samband med att Trafikverket renoverar väg
741. Ny belysningsanläggning byggs i samma omfattning som den gamla
anläggningen.

Ärendesammanfattning
Trafikverket planerar att bredda och renovera väg 741 mellan Ånäset och
Estersmark. I Estersmark har kommunen 21 st vägbelysningsstolpar. Enligt
Trafikverkets bestämmelser kommer befintliga belysningsstolpar efter breddning av
vägen att vara för nära vägbanan ur säkerhetssynpunkt, alternativet att flytta ut
belysningsstolparna har undersökts men detta bedöms inte kostnadseffektivt då
befintlig anläggning är minst 30 år gammal.
Trafikverket ser inte att kriterierna för vägbelysning i Estersmark uppfylls.
Trafikverket kommer därför inte själva att investera i, driva och underhålla, någon
belysningsanläggning i Estersmark.
Trafikverket föreslår att Robertsfors kommun, om de ser ett behov av belysning,
ansöker om tillstånd och bekostar en ny belysningsanläggning, som byggs inom
ramen för Trafikverkets totalentreprenad Ånäset-Estersmark.
De alternativ som finns är att:
1. Bekosta ny belysningsanläggning i samma omfattning som idag, kostnaden
bedöms till ca 1,1 Mkr.
2. Bekosta ny belysningsanläggning i mindre omfattning, kostnaden bedöms till ca
900 tkr, (se bilaga ”omfattning belysning Estersmark”)
3. Bekosta rivning av befintlig belysningsanläggning och låta vägen vara obelyst i
Estersmark.

Beslutsunderlag
-

Justerare

Tjänsteskrivelse 2019-05-29
PM Belysning 2019-02-27
Bild - Omfattning belysning Estersmark
Protokoll KS 190617 § 131

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr: 9019/214.109

Reviderad Landsbygds-Serviceplan 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Serviceplan 2019.
Ärendesammanfattning
Under 2018 och 2019 har partnerskapet inom service arbetat fram, under ledning av
länsstyrelsen, serviceplaner för Regionens kommuner. Serviceplanen har varit ute
på remiss i flera olika instanser och nu senast Länsstyrelsen och Region
Västerbotten(20190513).
Beslutsunderlag:
-

Tjänsteskrivelse Serviceplan Robertsfors Kommun 190513
Serviceplan för Robertsfors kommun 20190513
Protokoll TVU 190514 §26, s.8
Protokoll AU 190520 § 110, s.37
Protokoll KS 190603 § 112, s. 41

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet får avgöras eller om det ska bordläggas till
nästa Kommunfullmäktige och finner att ärendet ska hanteras idag.

Justerare

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Tillväxtkontoret
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Dnr:

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll den 17 juni 2019 och lägger dessa i handlingarna.
Delgivningar
- Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g

Justerare

-

Ej verkställda beslut enl SOL 16 kap. 6 f §

-

Information om SKLs ordinarie kongress 27-28 nov 2019
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