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Plats och tid 
 
 
 
 

Centrumhuset, Robertsfors  2019-12-02, kl 13.00 – 15.45 

(Ajournering 14.00-14.20, 15.30-15.35 § 121) 

SA  

Ajournering 14.00-14.15 för fika 

 

   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) 

Mimmi Norgren-Hansson (S) 

Gunilla Björn (C) 

Bo Lundkvist (C)  

Karl Samsami (S)  

Sara Mi Liljeholm (S) 

Jimmy Nyman (S) 

Paavo Ruokojärvi (V) (fr.o.m. § 99) 

  

Ingrid Sundbom (C) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Helena Lindahl) 

Gun Ivesund (S)  

Lars Tängdén (C) 

Mona Andersson (S)  

Hans Lindgren (S) (ers. Olov Nilsson) 

Sandra Brändström (S)  

Kenneth Isaksson (M) 

Lars-Gunnar Andersson (S)  

Gabrielle Boström (KD) 

Desiree Ölund (C) 

Josefin Elvinsson (S) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) 

Martin Lundgren (C) (ers. Per Olofsson) 

Ove Lindström (S) (ers. Eva Jonasson) 

Erland  Robertsson (C) (fr.o.m. § 109) 

  

  

  

  

 
 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén (C) och Mona Andersson (S) 

 

Justeringens tid och plats 

10 december, klockan 11.30 i Kommunhuset. 

Direktjustering sker 2 december, efter sammanträde, i Kommunhuset 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 95 - 123 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren  

 
 

 

 Justerare                                                           

 Lars Tängdén och Mona Andersson  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2019-12-02 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-12-11 Datum för anslags nedtagande 2020-01-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 95  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars Tängdén (C) och Mona Andersson (S) 

 som justerare för dagens sammanträde. 
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Kf § 96  Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 
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Kf § 97  Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske 10 

december, 11.30 i Kommunhuset.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att direktjustering av aktuella paragrafer från dagens 

protokoll skall ske 2 december efter sammanträdet, i Kommunhuset.  

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-12-02             Sida 7 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 98  Dnr: 9019/429.109 
 

Interpellation förenklad biståndsbedömning 
inom hemtjänsten 
 

Svar på interpellation 
 

(Utdrag ur svar) 

Svar på interpellation från Marie Wiberg 

Lag som möjliggjorde att kommunen kunde fatta beslut om 

hemtjänstinsatser utan biståndsprövning trädde i kraft 1 juli 2018. 

 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-09-25 om att införa förenklad 

handläggning från 75 år och uppåt samt att uppföljning sker inom ett år.  

 

Verksameteten tog fram ett förslag på riktlinjer för hur detta beslut skulle 

verkställas och 2019-05-10 beslutade sociala utskottet att anta dessa 

riktlinjer samt att de skulle börja gälla 2019-10-01 

 

Utifrån att vi inte i tid kunnat anpassa vårt verksamhetssystem, Pulsen 

Combine, för att handlägga denna typ av ärenden så har vi behövt skjuta på 

införandet till 2020-01-15. Information kommer att gå ut i Mellanbygden i 

december 2019. 

 

Patrik Nilsson (S) 

Ks-ordförande 

 

 

Ärendesammanfattning  
Inkommen interpellation från Marie Viberg (C) avseende förenklad 

biståndsbedömning inom hemtjänsten. 

 

(Utdrag ur interpellation) 

 

Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten 

 

Centerpartiet har med två motioner föreslagit införande av förenklad 

biståndsbedömning. 

9/2015 Förenklad biståndsbedömning – Avslag. 

12/2018 Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten – Motionen anses 

besvarad. 

 

Kommunstyrelsen fattade 180925 §127 följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att införa förenklad handläggning från 75 år och 

uppåt samt att uppföljning sker inom ett år. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 
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Forts. Kf § 98 
 
• Vad har hänt efter KS beslutet 180925, och på vilket sätt har information 

om förenklad handläggning förmedlats till medborgarna? 

 

Djäkneboda 2019-11-24 

 

Marie Viberg 

 

Bilaga 

- Interpellation Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänst 

- Svar på ”Interpellation Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänst” 
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Kf § 99  Dnr: 9019/430.109 
 

Interpellation avseende tillagningskök vid den 
nya förskolan i Robertsfors 
 

Svar på interpellation 
 

(Utdrag ur svar) 

Svar på interpellation från Lars Bäckström 

Byggnationerna av den nya sju avdelningsförskolan går enligt plan. Något 

annat beslut än det som togs då det blev bestämt att kommunen skulle bygga 

finns inte och sålunda är det beslutet som gäller och den summa som 

kommunfullmäktige avsatte.  

 

Patrik Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Ärendesammanfattning  
Inkommen interpellation från Lars Bäckström (C) tillagningskök vid den 

nya förskolan i Robertsfors. 

 

(Utdrag ur interpellation) 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson om den nya 

förskolan som nu håller på att byggas i Robertsfors. 

 

En ny Förskola med sju avdelningar är nu på gång att byggas i Robertsfors. 

Det har varit många turer i detta ärende och alltför många år har passerat 

innan byggnationerna äntligen kom igång. Vad som däremot nu uppdagats 

är att den nya förskolan tydligen inte kommer att vara utrustad med det 

tillagningskök som vi politiskt beslutat. 

 

Mina frågor till kommunalrådet är: 

Varför blir det inget tillagningskök vid den nya förskolan i Robertsfors? 

Var har beslutet tagits? 

 

Lars Bäckström 

 

 

Bilaga 

- Interpellation avseende tillagningskök vid den nya förskolan i 

Robertsfors 

- Svar på ”Interpellation avseende tillagningskök vid den nya förskolan i 

Robertsfors” 
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Kf § 100  Dnr: 9019/431.109 
 

Interpellation avseende Januariavtalet punkt 9 
 

Svar på interpellation 
(Utdrag ur svar) 

Svar på interpellation från Lars Tängdén 

Efter lång tid efter valet 2018 fick Sverige en socialdemokratisk ledd 

regering med januariavtalet som grund, vilket var väldigt viktigt. Just nu 

pågår förhandlingar där vi verkligen får se hur politiken vill komma framåt. 

Regleringsbrev ska ut till olika statliga myndigheter och många väntar bland 

annat vilket regleringsbrev arbetsförmedlingen får. Jag anser att det är 

oerhört viktigt att regeringen och dess samarbetspariter blir tydliga. Det 

kommer att underlätta för den kommunala politiken.  

 

För oss socialdemokrater är det viktigt att vi får ut så mycket som möjligt för 

varje skattekrona. Det ska vara hög kvalitet i vår äldreomsorg, 

handikappomsorg och i vår skola. Kommunen har otroligt duktiga 

medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt arbete och ger otroligt hög 

kvalitet i våra verksamheter. 

 

Att arbete för ett gott näringslivsklimat är också viktigt och det är därför 

som vi årligen gör ca 50 företagsbesök. Det är därför som vi tillsammans 

med organisationen företagarna har gemensamt tecknat ett näringslivslöfte. 

Det är därför vi tillsammans med kommunledningen från Skellefteå 

kommun för några veckor sedan gjorde gemensamma företagsbesök vid 

kommungränsen. Det är därför som vi i olika sammanhang träffar olika 

branscher och dess organisationer. Kommunen anordnar också välbesökta 

stormöten med olika teman där målen att vi tillsammans utvecklar 

Robertsfors kommun. 

 

1. Januariavtalet är ett avtal som är på nationell nivå och min förhoppning 

är att de tillsammans skapar en tydlig politik. På kommunal nivå så är 

breda politiska uppgörelser alltid att föredra där man tillsammans skapar 

tydliga beslut. 

2. Vi socialdemokrater ser inga hinder utan tvärt om finns stora möjligheter 

med privata alternativ men målet måste alltid vara att få ut så mycket 

kvalitet för varje skattekrona till kommunens invånare och det måste 

alltid gå före politiska ideologier. 

 

Patrik Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 
Ärendesammanfattning  
Inkommen interpellation från Lars Tängdén (C) avseende Januariavtalet 

punkt 9 
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Forts. Kf § 100  
 

(Utdrag ur interpellation) 

Gäller januariavtalet punkt 9 även i Robertsfors  

 

Januariavtalet är en kompromiss mellan fyra partier och som sådan så 

innehållet det givetvis sådant man gillar, men även sådant man inte gillar. I 

avtalet värnas valfriheten som en viktig del av den svenska välfärdsmodellen 

i punkt 9: 

 

”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. 

Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna 

verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. 

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om 

vinstförbud eller andra förslag med syftet 3 att införa vinstbegränsningar för 

privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta 

kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019. Förslag kommer läggas 

för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har 

likvärdiga villkor.” 

 

Just kombinationen valfrihet och kvalitet är två saker jag personligen tror är 

viktigt för att vi skall kunna skapa en bra välfärd i Robertsfors och 

därigenom göra kommunen än mer attraktiv. 

 

Samtidigt är min känsla att Socialdemokraterna i Robertsfors gör allt man 

kan för att försvåra för de aktörer som är/vill vara verksamma inom 

välfärdsområdet lokalt här i Robertsfors. 

 

Mina frågor till Patrik Nilsson är därför: 

1. Avser Socialdemokraterna i Robertsfors att hedra Januariavtalet, eller 

är detta avtal något som bedöms gälla bara den nationella politiken? 

2. Hur ser du på privata utförare av välfärdstjänster, är det något som bör 

bekämpas eller kan det bidra? 

 

 

Forts. Kf § 100 
 

Lars Tängdén (C) 

 

Bilaga 

- Interpellation avseende Januariavtalet punkt 9 

- Svar på ”Interpellation avseende Januariavtalet punkt 9” 
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Kf § 101  Dnr:  
 

Fråga 
 Inga frågor har inkommit. 
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Kf § 102  Dnr:  
 

Information om Landsbygdsutvecklingsrådet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

Tillväxtutskottets ordförande Gun Ivesund (S) informerade om 

Landsbygdsutvecklingsrådet i Robertsfors kommun. 
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Kf § 103  Dnr:  
 

Avtackningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar samtliga avgående förtroendevalda för sin tjänstgöring 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Robert Lindgren (S) avtackade samtliga 

förtroendevalda som har valt att avgå under det gångna året. 
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Kf § 104  Dnr: 9019/411.109 
 

Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen från Kommunstyrelsen beviljas. 

 

Ärendesammanfattning 

Sari Denninger (S) meddelade den 12:e  nov att hon skulle vilja avsäga sina 

förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt ledamot i Sociala 

utskottet 

 

Bilaga 

- Utdrag av E-post 
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   Ekonomikontoret  

 

 

Kf § 105  Dnr: 9019/340.109 
 

Höjd timtaxa gällande lokalvården 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att timtaxa för lokalvården förblir oförändrad. 

 

Ärendesammanfattning 
Om Lokalvården inte får höja timtaxan men samtidigt får förhöjda kostnader 

medan intäkter/taxor ligger kvar på samma nivå, 272 kr/timme så måste vi 

redan nu se hur detta påverkar Lokalvården som verksamhet och i sin tur alla 

kommunens verksamheter som är beroende av lokalvård i sina fastigheter för 

att de skall kunna bedriva sina verksamheter med hög kvalitét. I dagsläget 

och med nuvarande taxa nivå finns ingen möjlighet att leverera en budget i 

balans 

 

Arbetsutskottet återremitterade detta ärende till Sociala, Barn- och 

utbildnings- samt Tillväxtutskottets sektorchefer för att de skulle få tycka till 

om förslaget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse TVU-chef- Lokalvård timtaxa 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef 

- Tjänsteskrivelse Socialchef, 2019-10-13 

- PM BOU Timtaxa lokalvård 

- Tjänsteskrivelse 2019-08-20 Lokalvård 

- Skrivelse från 2018 som avslogs då 

- Protokoll SHBU 190916 § 106 

- Protokoll AU 190919 § 155 (återremiss) 

- Protokoll TVU 191022 § 72 

- Protokoll SOC 191022 § 130 

- Protokoll BOU 191021 § 66 

- Protokoll AU 191104 § 173 

- Protokoll KS 191118 § 197
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Kf § 106  Dnr: 9019/316.109 
 

Investeringsbudget 2020-2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020 och plan 

21-23 med en investeringsvolym för 2020 på 12,7 mkr och fördelning i 

enlighet med ”Bilaga 1 förlag investeringsbudget 2020 till AU” med 

förändringen att Barn- och utbildningsutskottet, Sociala utskottet och 

Samhällsbyggnadsutskottet enbart får 200 000 kr i klumpanslag vardera. De 

kvarvarande 1 200 000 kr läggs på ett nytt konto, ”Kommunstyrelsens 

Oförutsedda konto”. 
 

Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i september kommunens 

investeringsbudget 2020-2023 för fortsatt beredning. Vid samma möte 

godkände kommunstyrelsen budget för 2020-2022, en budget som kräver 

fortsatt arbete inom förvaltningen för minskade kostnader i verksamheterna. 

 

I kommunledningsgruppen har utredningsarbetet och beredningen av 

investeringsbudgeten fortsatt. Bland annat har djupare analys för 

avskrivningseffekt av slutförda och planerade investeringsprojekt genomförts 

av ekonomichef. Den visar att senaste års investeringar 

kommer uppta ett större avskrivningsutrymme för kommande planperioden 

än tidigare års beräkningar visat. De fakto kommer i stort sett hela utrymmet 

upptas av redan genomförda eller beslutade  

 

investeringar när nya förskolan inkluderas. Underlag pekar även på att 

tidigare års beräkningar gällande driftskostnadsbesparingar vid  

investering, inte fullt kunnat uppnås. Bland annat till följd av större 

kostnadsutveckling än beräknat för vissa varor och tjänster. 

Minska investeringstakt för att klara driftskostnader 

 

Kommunledningsgruppen har berett ett förslag på investeringsbudget för 

2020 med ett totalt investeringsutrymme på 12 700 mkr exklusive 

investeringskostnaden för nya förskolan i Robertsfors. Den summan 

underskrider det av kommunfullmäktige signalerade investeringsutrymmet 

om ca 18,5 mkr men överskrider med redan tidigare beslutade investeringar, 

det avskrivningsutrymme som finns för 2020. 

 

Kriterierna för prioritering som gällt är; redan politiskt fattade 

investeringsbeslut (ex. bredband, 1:1-satsning, socialtjänstsystem), 

investeringar som motverkar driftskostnader i form av viten (främst 

investeringar inom VA-området), investeringar som direkt minskar 

driftskostander (ex bilpoolen). Därtill har några ytterligare objekt prioriterats, 

bla de så kallade ”potter” som vissa sektorer har tillgång till för att 

säkerställa mindre investeringar. Kommunledningsgruppen är medveten om  
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Forts. Kf § 106 
 

att vissa nedprioriterade investeringar är angelägna men anser att det är 

viktigt för framtida ekonomisk balans att under en period hejda 

investeringstakten. Detta för att klara avskrivningskostnaderna i nuvarande 

verksamhetsstruktur och dämpa effekten på driftsbudgetar närmaste åren. 

Övriga äskade investeringar skjuts fram till nästkommande år i avvaktan på 

ytterligare beredning och förutsättningsbeslut för driftskostnader inkl 

avskrivningskostnader. Främst har en prioritering gjorts av vilka 

investeringar som måste genomföras under 2020, åren 2021-2023 har därför 

en del osäkra kostandsberäkningar. 

 

Långsiktiga strategier måste på plats inför kommande års investeringsbeslut 

Kommunstyrelsen har även i budgetberedningen inför 2020 gett kommunens 

ledningsgrupp uppdraget att komma med förslag till hur vi som kommun kan 

minska överkostnader i 

kommunens verksamheter. I databasen Kolada identifieras möjliga 

överkostnader i verksamheterna mot referenskostnader på mellan 30 till 50 

miljoner för kommunen som helhet. 

 

Kommunledningsgruppen gör bedömningen att fortsätta strukturutredningar 

och beslut måste genomföras under 2020 för att kunna åstadkomma de stora 

kostnadsminskningar som det 

teoretiskt finns förutsättningar för. 

 

Ett djupare förändringsarbete av verksamheterna måste utredas. De områden 

där förslag inledningsvis måste tas fram för fortsatta politiska beslut är; 

- struktur för för-och grundskola i hela kommunen 

- struktur för äldreomsorg inkluderat närsjukvårdsperspektivet 

- struktur för vatten och avloppsrening som inkluderar nya 

gränsvärden 

- underhålls- och investeringsplan av befintliga kommunala fastigheter 

inkl effekt av K3 regler 

- förslag kring ev driftsbolag arbetas fram för effektivare tydligare 

drift av kommunens och RoBos fastigheter 

 

Ett begränsat drifts- och investeringsbudgetutrymme kräver att de 

strukturutredningar som görs visar på driftskostnadseffekt. Det skall även 

tydligt framgå vilka ytterligare investeringar 

som behöver göras för att nå driftsbudget i balans. 

 

Fokus för kommande års investeringar bör därför vara strukturinvesteringar 

för minskade driftskostnader och säkrade intäkter. Det medför att KL föreslår 

att kommunen skall ha en 

mindre investeringsambition kommande år om inte investeringsbeslut 

omfattar tydliga och genomförbara driftsekonomiska beslut. Det innebär att  
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   Samtliga sektorchefer, ekonomichef och Kommunchef  

 

 

Forts. Kf § 106 
 

strukturbeslut kommer behöva fattas för att möjliggöra rätt investeringar som 

kan bäras av en driftsbudget på längre sikt. 

 

Beslutsunderlag:  
- Tjänsteskrivelse till AU KS Investeringsbudget 2020-2023 

- Bilaga 1 förslag investeringsbudget 2020 till AU 

- Protokoll SHBU 190916 § 97 

- Protokoll BOU 190916 § 55 

- Protokoll SU 190917 § 102 

- Protokoll TVU 190917 § 43 

- Protokoll AU 190918 § 132 (återremiss) 
- Protokoll AU 191104 § 174 

 

Tidigare beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget KF 2020 (2019-08-21) 

- Investeringsäskanden 2020-2022 

- Sammanställning underlag per äskanden 

- Köksutredning 

- Utredning Tundalsskola 

- Verksamhetens förslag utredning Tundals 

- Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2) 

- Tundalsskolan underlag för bedömmning av alternativ 

- Investeringsäskanden 2020-2022 prioriteringar efter utskott  

- Investeringsäskanden BOU  

- Fördelning av klumpanslaget BOU 

- Underlag för investering i ett-till-ett i grundskolan BOU  

- Ekonomisk del av IKT STRATEGI BOU 

 

Yrkande 
Ingrid Sundbom (C): Bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Lars Tängdén (C): Bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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Kf § 107  Dnr:  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Fråga 
Inga frågor inkom från allmänheten. 
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   Ekonomichef  

 

 

Kf § 108  Dnr: 9019/412.109 
 

Maxtaxa barnomsorgsavgifter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa maxtaxan för barnomsorgsavgifter från 

och med den 1 januari 2020 i enlighet med av Skolverket fastställt inkomsttak och 

avgifter. 

 

Ärendesammanfattning 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets 

avgiftsgrundande inkomst. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en 

procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Inkomsttaket var 

47 490 kr per månad för 2019. Skolverket har ännu inte publicerat inkomsttak och 

avgiftsnivå för 2020 men enligt uppgift publiceras detta på deras hemsida under 

december 2019. 

 
Bilaga 

- Tjänsteskrivelse maxtaxa 

- Protokoll KS 191118 § 199 
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   Umeåregionens brand- och räddningsnämnd  

 

 

Kf § 109  Dnr: 9019/348.109 
 

Taxor inom Umeåregionens brand- och 
räddningsnämndsverksamhetsområde 
Robertsfors kommun  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

- att fastställa taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om skydd mot olyckor och 

Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

- att uppdra till Umeåregionens brand- och räddningsnämnd att årligen 

indexjustera enligt AKI sept-sept. 

- att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Ärendesammanfattning 

Taxa för tillsyn och tillstånd har senast reviderats 2017 och har nu justerats med 

arbetskraftsindex för åren 2017-2018 med 5,7%. Justering för 2020 kommer att ske 

när SCB:s preliminära siffror för arbetskraftsindex för september 2019 redovisas.  

 

Bilaga 

- Protokollsutdrag § 25 Taxor inom Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

- Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn 2019 Robertsfors 

- Protokoll AU 191104 § 175 

- Protokoll Ks 191118 § 201 
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   Överförmyndarnämnden  

 

 

Kf § 110  Dnr: 9019/397.109 
 

Godkännande av Samverkansavtal för den  
gemensamma Överförmyndarnämnden 
  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal inklusive bilaga. 

 

Ärendesammanfattning 

Från och med 1 januari 2019 ingår Örnsköldsviks kommun i Umeåregionens 

gemensamma överförmyndarnämnd. Örnsköldsviks kommun är arbetsgivare för 

medarbetare på Örnsköldsviks kontor och Umeå kommun är arbetsgivare för 

medarbetare på kontoret i Umeå. I förarbete inför Örnsköldsviks inträde i den 

gemensamma överförmyndarnämnden har planer funnits att Örnsköldsviks 

kommun ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå kommun. Arbete pågår nu för 

att Örnsköldsviks kommun ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå kommun. 

Tjänstemannabeslut kommer att fattas i oktober efter MBL § 11 förhandling är 

genomförd.  

 

Med anledning av en verksamhetsövergång behöver samverkansavtalet revideras 

utifrån att verksamheten ska bedrivas på två kontor samt att Örnsköldsviks 

kostnader ska inkluderas.  

 

Fram till och med 2019-12-31 har kostnadsfördelning skett utifrån Umeåregionens 

fördelningsnyckel för de kommuner där Umeå kommun har arbetsgivaransvar. 

Örnsköldsviks kommun har debiterats kostnader för nämndssekreterare. När 

Örnsköldsviks verksamhet inkluderas i den gemensamma förvaltningen är 

fördelningsnyckeln i dagsläget inte applicerbar på grund av att det blir en sned 

fördelning på kostnader.  

 

Ytterligare utredning krävs för att inkludera Örnsköldsviks kommuns kostnader i 

fördelningsnyckeln.  

 

Kommunchefer i Umeåregionen rekommenderar att Örnsköldsviks kostnader 

faktureras separat i det initiala skedet. Målsättningen ska dock vara att samtliga 

kostnader inom en femårsperiod ska fördelas enligt Umeåregionens 

fördelningsnyckel, dock utan att kostnaderna ökar nämnvärt för någon av 

kommunerna i samarbetet.  

 

I det reviderade avtalet föreslås att Örnsköldsviks kommun inte ingår i 

fördelningsnyckel utan kostnader regleras via fakturering. Övriga kommuner i 

samverkan ingår som tidigare i fördelningsnyckel.  

 

Bilaga 

- Protokoll Överförmyndarnämnden § 170, samt 1)Förslag på samverkansavtal, 

2)Kostnadsfördelning 3)Ärendebeskrivning 

- Protokoll AU 191104 § 176 

- Protokoll KS 191118 § 202 
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   Överförmyndarnämnden  

 

 

Forts. Kf § 110 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal inklusive bilaga. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Fullmäktigepresidiets förslag till beslut vinner 

bifall.  
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   Barn- och utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 111  Dnr: 9019/381.109 
 

Avgifter 2020 - Barn- och utbildningssektorn 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifterna för 2020 enligt bilaga 

“Avgifter och taxor 2020”. 

 

Ärendesammanfattning 

Ett förslag på avgifter inför 2020 gällande musikskolan, uthyrning av 

skollokaler och pedagogiska luncher. 

 

Bilaga 

- Avgifter och taxor 2020 

- Protokoll BOU 191021 § 67 

- Protokoll AU 191104 § 179 

- Protokoll KS 191118 § 205 
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   Socialkontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 112  Dnr: 9019/382.109 
 

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2020 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  fastställa avgifter för 2020 enligt bilaga “Avgifter 

2020 - Socialutskottet” 

 

Ärendesammanfattning 

Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2020 (1/12 av 0,5392 gånger 

prisbasbeloppet). 

 

Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter inom sociala 

sektorns verksamhetsområde höjs.  

 
Bilaga 

- Avgifter 2020 - Socialutskottet 

- Protokoll SOC 191022 § 128 

- Protokoll AU 191104 § 180 

- Protokoll KS 191118 § 206 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  fastställa avgifter för 2020 enligt bilaga “Avgifter 

2020 - Socialutskottet” 

 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Fullmäktigepresidiets förslag till beslut vinner 

bifall.  
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 113  Dnr: 9019/385.109 
 

Beslut om ny Renhållningstaxa 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny renhållningstaxa för Robertsfors 

Kommun enligt “Bilaga: RenhållningstaxaRobertsfors (3)”, 

renhållningstaxan börjar gälla från och med 1 Mars 2020. 
 

Ärendesammanfattning 

1 mars 2020 införs obligatorisk insamling i Robertsfors kommun i samarbete 

med kranskommunerna utifrån beslut 2017-10-09. Det innebär ändringar i 

taxor och man har gemensamt arbetat fram en taxekonstruktion i regionen, 

vilket är den föreslagna renhållningstaxan. Därmed är det Robertsfors 

kommuns Kommunfullmäktige som beslutar om denna nya renhållningstaxa 

skall antas. 

 
Beslutsunderlag 

- Bilaga: RenhållningstaxaRobertsfors (3) 

- Egen kompostering av matavtall  

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-07 

- Protokoll SHBU 191021 § 121  

- Protokoll AU 191104 § 183 

- Protokoll KS 191118 § 209 

 

 

Yrkande 
Hans Lindgren (S): yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Kf § 114  Dnr: 9019/343.109 
 

Beslut om föreskrifter om avfallshantering i 
Robertsfors kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors 

kommun enligt bilagan ”Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun” 

och att föreskrifterna börjar gälla från och med 1 mars 2020. 

 

Ärendesammanfattning 

Fullmäktiges beslutade den 9 oktober 2017 att utsortering av matavfall från övrigt 

hushållsavfall ska vara obligatoriskt hos Robertsfors kommun från och med 

införandet av ett nytt insamlingssystem år 2020.  

 

Förutsättningarna för hantering av matavfall ska hanteras i avfallsföreskrifterna. 

Förslag till föreskrifterna om avfallshantering för Robertsfors kommun har varit 

utställd under perioden 1 oktober 2019 till och med 1 november 2019 för 

allmänheten och berörda myndigheter. Inga synpunkter har inkommit. 

 

Sammanfattningsvis så innefattar förslaget att hanteringen av matavfall 

implementeras i föreskrifterna om avfallshantering. Specifikt förtydligas hushållens 

och verksamheternas ansvar sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat 

hushållsavfall. Förslaget innefattar även förtydligande kring tömningsintervall av 

enskilda slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Möjlighet att ansöka 

om uppehåll i hämtning av hushållsavfall i upp till tre år samt uppehåll i tömning av 

slamavskiljare innefattas också i förslaget. 

   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse avfallsföreskrifter 

- Föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors kommun, sammanställd den  6 

september  2019 

- Kommunfullmäktiges beslut om obligatorisk utsortering av matavfall, den 9 

oktober 2017 

- Protokoll SHBU 190916 § 103 

- Protokoll AU 190919 § 158 

- Protokoll KS 190930 § 176 

- Protokoll KS 191118 § 210 

 

 

Yrkande 
Sara-Mi Liljeholm (S): yrkar att texten i ”Föreskrifter om avfallshantering i 

Robertsfors kommun” ska förtydligas med vem som skall betala avgift, under § 6.  

 

Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Bäckström (C): Yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag. 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Forts. Kf § 114 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det vinner 

bifall.  

 

Ordförande ställer Sara-Mi Liljeholm (S) förslag till beslut till proposition och 

finner att det har avslagits.  
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   Samhällsbyggnadschef och ekonomichef.  

 

 

Kf § 115  Dnr: 9019/386.109 
 

Äskande investering 2019, matavfallskärl 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta investeringsmedel med 2 250 tkr för 

2019 till matavfallskärl. Vilket ersätter tidigare beslutade men ej genomförda 

investeringar inom samhällsbyggnads. 

 

Ärendesammanfattning 

Beslut har fattats om att insamling av matavfall ska ske. Upphandling av kärl m.m. 

är utförd och tilldelning har skett. Företaget som blivit tilldelad uppdraget har för 

avsikt att leverera tunnorna under 2019 därför äskas investeringsmedel för 2019 för 

matavfallskärl. Hela det äskade beloppet kommer inte att nyttjas under 2019 utan 

avses att ombudgeteras till 2020 då utställning av kärl har för avsikt att ske. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 122 

- Protokoll AU 191104 § 184 

- Protokoll KS 191118 § 211 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 116  Dnr: 9019/387.109 
 

Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn av handel 
med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ”Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn enligt lag 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel” fastställs. 

 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram ett förslag till ny taxa för tillsyn 

enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Det finns idag 

inga fastställda avgifter inom området. 

  

Beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

- Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn av handel med vissa receptfria 

läkemedel, daterad 2019-10-07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

-  Protokoll SHBU 191021 § 123 

- Protokoll AU 191104 § 185 

- Protokoll KS 191118 § 212 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-12-02             Sida 32 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 117  Dnr: 9019/388.109 
 

Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av 
tobak och liknande produkter 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ”Taxa för Robertsfors kommuns prövning och 

tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter” fastställs. 

 

Ärendesammanfattning 

Juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Den taxa som finns idag måste anpassas till 

gällande lagstiftning. Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram ett förslag till 

ny taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter.  

  

Beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

- Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn av försäljning av tobak och 

liknande produkter, daterad 2019-10-07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 124 

- Protokoll AU 191104 § 186 

- Protokoll KS 191118 § 213 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-12-02             Sida 33 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 118  Dnr: 9019/389.109 
 

Revidering av Taxa för Robertsfors kommuns 
prövning och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagstiftningen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

- Revidering av ”Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohol- och tobakslagstiftningen” godkänns. 

- Ändringarna börjar gälla 2020-01-01 

 

 

Ärendesammanfattning 

Med anledning av ny lag gällande försäljning av tobak och liknande produkter så 

har Samhällsbyggnadskontoret/Miljö lämnat ett förslag på ny taxa inom detta 

område. De delar som gäller tobak bör därför plockas bort ur den idag gällande 

”Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagstiftningen”.  

 

Beslutsunderlag 

- Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagstiftningen, daterad 2019-10-07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 125 

- Protokoll AU 191104 § 187 

- Protokoll KS 191118 § 214 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 

Samtliga sektorer 

 

 

 

Kf § 119  Dnr: 9019/390.109 
 

Avgifter för år 2020 - Måltidsverksamheten   
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 

2020. 

Att avgifterna gäller från den 1 januari 2020.  

Extern försäljning:                               År 2019                           År 2020 

Matabonnemang äldreboenden              3 090 kr/månad                3 090 kr/månad 

Korttidsboende                                      100 kr/dygn                      100 kr/dygn 

Personallunch                                        65 kr/portion inkl. moms  70 kr/portion inkl. moms 

Elevpraktikanter                                     35 kr/portion inkl. moms  35 kr/portion inkl. moms 

 

Ärendesammanfattning 

Höjning av avgift för personallunch för att inte konkurrensutsätta privata 

näringsidkare  

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-04 

- Protokoll SHBU 191021 § 126 

- Protokoll AU 191104 § 188 

- Protokoll KS 191118 § 215 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 120  Dnr: 9019/391.109 
 

Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- och 
bygglagen med flera  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med minoritetsåterremiss 

för tydliggörande av de avgifter som blivit billigare beträffande bygglovsavgifter. 

 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med övriga kommuner i kransen under 

flera års tid arbetat med att ta fram en taxa enligt SKL:s taxemodell från 2014. 

Syftet med upprättandet av en ny plan- och bygglovstaxa är att den nuvarande inte 

stämmer överens med de verkliga kostnaderna för handläggningen av dessa 

ärenden. 

 

Den idag gällande taxan styrs till stora delar av storleken på den byggnad som 

sökande önskar uppföra samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det 

innebär att en större byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar 

lika lång tid.   

 

Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i varje enskilt fall. Den 

är svårarbetad och öppnar upp för individuella tolkningar. Den är även svår att 

förmedla ut till kommuninvånare och sökande på ett tydligt och korrekt sätt. 

 

I stort innebär den nya taxan att det är den handläggningstid som ett genomsnittligt 

ärende beräknas innebära som ligger till grund för den avgift som tas ut för 

respektive typ av ärende. Taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och 

även stå i linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet 

med faktisk nedlagd handläggningstid. 

 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per 

timme fastställas för att kunna ta ut avgift för handläggning av ärenden enligt plan- 

och bygglagen (PBL) mfl. I nu gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden 

per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning 

av handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. Enligt 

uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1028 kr per timme 

Beräkningen av timkostnad var inte färdigställd till samhällsbyggnadsutskottets 

sammanträde så handlingarna har kompletterats med beräknad 

handläggningskostnad per timme, till arbetsutskottets sammanträde. Taxan har 

också kompletterats med en avgift för enklare tillbyggnader samt så har justering av 

avgiften för komplementbyggnader skett. Frågan om avgiften för bygglov för 

ändrad användning har utretts i samarbete med Vännäs kommun och resultatet blev 

att taxan för nybyggnation används vid ändrad användning. Ofta blir 

handläggningen av ärenden om ändring av användningen av en byggnad minst lika 

tidskrävande som en motsvarande nybyggnation. 

 
Timtaxan som föreslås gäller under 2020 för att sedan indexuppräknas 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Forts. Kf § 120 
 

Beslutsunderlag 

- Förändringstabell 

- Tjänsteskrivelsen dat.2019-10-23  

- Förslag till ny taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område  

- Beräkningsunderlag till taxan  

- Beräkning handläggningskostnad 

- Befintlig taxa 

- Information PBL-taxan 

- Protokoll SHBU 191021 § 135 

- Protokoll AU 191104 § 189 

- Protokoll KS 191118 § 217 

 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar på att Robertsfors kommun behåller den modell som 

finns idag.   
 

Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Kenneth Isaksson (M): yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande.     

 

Lars Bäckström (C): yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande.   

 

Erland Robertsson (C): yrkar återremiss på ärendet för tydliggörande av de avgifter 

som blivit billigare beträffande bygglovsavgifter. 

 

Mimmi Norgren-Hansson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer återremissyrkande mot att ärendet ska hanteras idag finner att 

ärendet ska hanteras idag.  

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för ärendet återremitteras. 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Forts. Kf § 120 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att ärendet återremitteras med minoritetsremiss 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Martin Lundgren (C)  X  

Hans Lindgren (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Lars Gunnar Andersson (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Paavo Ruokojärvi (V) X   

Sara-Mi Liljeholm (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Gabrielle Boström (KD)  X  

Mimmi Norgren Hansson (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Josefin Elvinsson (S) X   

Gunilla Björn (C)  X  

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

    

Summa 16 14  
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   Kommunstyrelsen 

Kommunchef 
 

 

 

Kf § 121  Dnr: 9019/394.109 
 

Åtgärd för att få politikerbudget i balans 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en 

reviderad budget för politisk verksamhet. 

 

Ärendesammanfattning 

Demokratiberedningen har haft en diskussion om hur Robertsfors kommun ska få 

politikerbudgeten i balans. I samband med detta har Demokratiberedningen lagt 

fram ett förslag till beslut till Kommunfullmäktige. I och med att Kommunstyrelsen 

alltid har yttranderätt på ärenden som enbart beretts av Fullmäktigeberedningar 

samt att förslaget rör dess verksamhetsområde erbjuds Kommunstyrelsen 

möjligheten att yttra sig i ärendet (5 kap §§ 27 & 28 Kommunallagen). 

 

Beslutsunderlag 

- Protokoll DB 191028 § 26 

- Protokoll AU 191104 § 190 

- Protokoll KS 191118 § 218 

 

Yrkande 
Lars Bäckström (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Mimmi Norgren-Hansson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Ingrid Sundbom (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar att regelverket för reseersättningar justeras enligt: 

1. Egenavgift för  taxi och egen bil  höjs till 100 kronor, från idag 0Kr  

2. Avgiftsfri resa i buss  och tåg som överstiger ett biljettpris om 50 kronor som 

höjs årligen enligt KPI index  

3. Övre gräns för egenavgiften sätts till 1200 kronor, vilket infaller efter 12 

enkelresor. 

4. Resa med egen bil med sänks till 1,50 kr/km (15 kronor/mil), idag 18,50 kronor 

per mil.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Demokratiberedningens förslag till beslut mot 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens förslag till 

beslut vinner bifall.  

 

Ordförande utför propositionsvägran på Paavo Ruokojärvis (V) yrkande med 

hänvisning till 5 kap. 57 § Kommunallagen, då yrkandet innebär att ett nytt ärende 

skulle väckas. 
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   Samhällsbyggnadskontoret 
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Kf § 122  Dnr: 9019/450.109 
 

Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår på grund av att inget underlag har 

inkommit. 

 

Ärendesammanfattning 

I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen 

krävs ett fyllnadsval. 
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Kf § 123   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 1 december 2019 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Redogörelse - Tillsyn av stiftelsen Robertsforsbostäder – RoBo 

 


