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Tvu § 52  Dnr: 9018/200.109 
 

Svar på motion 13/2018 
SERVICEPUNKTER 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   
 

- Anse motionen som besvarad 
- Att Kommunstyrelsen får till uppdrag att efter det nya Regionala 

Service Programmet är antaget för Västerbotten ta de strategiska 
beslut som är bäst för Robertsfors Kommun i samverkan med byar 
och samhällen runt om i Kommunen. 

- Om det finns byar som är intresserade av skapa servicepunkt i sin 
by nu i avslut av denna period så uppmanas dessa ta kontakt med 
Tobias Bergström på region Västerbotten. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun bör undersöka intresset för servicepunkter i 
byar och samhällen utanför Robertsfors och möjligheten att 
delfinansiera detta med bidrag från länsstyrelsen, Tillväxtverket 
och EU.   Om utifall någon vill söka under 2020 så finns möjlighet 
för företag att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 
har Länsstyrelsen investeringsstöd till kommersiell service, dvs 
dagligvaruhandel, drivmedelsstationer och servicepunkter. 
 
Länsstyrelsen Västerbotten börjar dock få slut pengar i denna 
åtgärd. När Länsstyrelsen har slut pengar kommer regionen att 
bevilja investeringsstöd inom kommersiell service. Det finns alltså 
möjlighet att fortfarande bli/vara servicepunkt under 2020.   
 
Kontaktperson på regionen är Tobias Bergström, 
Strateg Företagsstöd 070-557 57 31 
tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 13 2018 Servicepunkter 
- Motion 13.2018 
- Serviceplan för Robertsfors Kommun 20190513 
- 1401513 Bilaga Motion 13-2013 Åkullsjön 
- Regionalt serviceprogram för Västerbottens Län 2014-2020 

 
Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Tillväxtutskottet föreslår 
kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta : 
- Att bifalla motionen 
-  
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Forts. Tvu § 52 
 
- Att Robertsfors kommun tar initiativ att, som en start, 

undersöka om ägare av Kardemumma i Åkullsjön och Bertas 
bod i Ånäset är intresserad att hysa servicepunkt och om 
intresse finns vara behjälplig i framtagning av utrustning och 
lämpligt informationsmaterial samt finansiering av detta. 

 
Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C)  
 
Gun Ivesund (S) Yrkar att: Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att:   
- Anse motionen som besvarad 
- Att Kommunstyrelsen får till uppdrag att efter det nya Regionala 
Service Programmet är antaget för Västerbotten ta de strategiska 
beslut som är bäst för Robertsfors Kommun i samverkan med byar 
och samhällen runt om i Kommunen. 
- Om det finns byar som är intresserade av skapa servicepunkt i sin 
by nu i avslut av denna period så uppmanas dessa ta kontakt med 
Tobias Bergström på region Västerbotten. 

 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Gun Ivesunds 
(S) förslag till beslut och finner att Gun Ivesunds (S) yrkande 
vinner bifall. 
 
Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för att besluta i enlighet med Gun Ivesunds (S) förslag till 
beslut. 
Nej-röst för att besluta i enlighet med Lars Tängdéns (C) förslag till 
beslut. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar 
Tillväxtutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att besluta i enlighet 
med Gun Ivesunds (S) förslag till beslut. 
 
Ledamot/Tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Gun Ivesund (S) X   
Lars Tängdén (C)  X  
Kjell-Åke Nilsson (S) X   
Per B Johansson (S) X   
Kenneth Isaksson (M)  X  
Summa 3 2  


