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 Plats och tid 
 
 
 
 

Centrumhuset, Robertsfors  2020-06-22, kl 13:00 – 15:00 

(Ajournering 14:02-14:14). 

    Beslutande 

Robert Lindgren (S)  

Patrik Nilsson (S) (ej § 72) 

Mona Andersson (S)  

Lars-Erik Nygren (SD)  

Marie Viberg (C)  

Lars Bäckström (C) 

Carl-Johan Pettersson (S)  

Lars Gunnar Andersson (S)  

Bo Lundkvist (C) (ej § 72) 

Karl Samsami (S)  

Sara Mi Liljeholm (S) (ej § 72) 

Paavo Ruokojärvi (V)  

Eva Jonasson (S) 

Desiree Ölund (C) 

Erland  Robertsson (C) 
 

  

Ingrid Sundbom (C) (ej § 72) 

Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S)  

Lars Tängdén (C)  

Hans Lindgren (S) (ers. Per B Johansson)  

Inga-Britt Berglund (S) (ers. Olov Nilsson)  

Sandra Brändström (S)  

Kenneth Isaksson (M) 

Mimmi Norgren-Hansson (S)  

Gabrielle Boström (KD) 

Eva-Marie Westerlund (S) (ers. Josefin Elvinsson) 

Agneta Pettersson (S) (ers. Jimmy Nyman) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Per Olofsson) 

Martin Lundgren (C) (ers. Gunilla Björn) 

 

Ove Lindström (S) (ers. Sandra Brändström §§ XX-XX) 

 

  

  

  

  

 
 
Övriga deltagare 

Anders Persson, Kommunchef 
 

 
Clarence C Andersson, sekreterare 

Åke Elvinsson (C), Revisionens ordförande 

Ove Lindström (S), Närvarande ersättare 

 

Utses att justera Elisabeth Tängdén (C) och Eva Jonasson (S) 

 

Justeringens tid och plats 29 juni, klockan 09.00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 63 - 104 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren  

 
 

 

 Justerare                                                           

 Elisabeth Tängdén (C) och Eva Jonasson (S) 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-06-30 Datum för anslags nedtagande 2020-07-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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Innehåll  
 

§ 63 Val av justerare 

 

  § 64 Godkännande av dagordning 

 

§ 65 Tid och plats för justering 

 

§ 66 Fyllnadsval ordförande till Stiftelsen Sikeå Hamn 

 

§ 67 Budgetäskande från Robertsfors kommuns revisorer 

 

§ 68 Plan och budget 2021-2023 

 

§ 69 Interpellationer 

 

§ 70 Frågor 

 

§ 71 Godkännande årsredovisning 2019 RobertsforsBostäder (RoBo)  

 

§ 72 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen 

RobertsforsBostäder 

 

§ 73 Allmänhetens frågestund 

 

§ 74 Redovisning av 2019 års partistöd samt utbetalning av 2020 års 

partistöd  

 

§ 75 Detaljplan nytt industriområde 

 

§ 76 Försäljning av fastigheterna Lillbergets förskola samt Skogsgläntan 

förskola 

 

§ 77 Strategiska tjänster 

 

§ 78 Norrbotniabanans noder fortsättningsprojekt 

 

§ 79 Strukturella förändringar inom äldreomsorgen  

 

§ 80 Översyn av barnomsorgsbehovet i norra kommundelen 

 

§ 81 Vatten Kålaboda 

 

§ 82 Förena verksamhetsområden för avlopp – Fredriksfors till 

Robertsfors 

 

§ 83 Anslutning till kommunalt avlopp - Fredriksfors till Robertsfors 
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§ 84 Revidering av ”Renhållningstaxa Robertsfors kommun” 

 

§ 85 Uppföljning investering Ambulansgarage 

 

§ 86 Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 

 

§ 87 Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 

 

§ 88 Angående fullmäktigesal uppdatering utrustning 

 

§ 89 Tillstyrkande avseende vindkraftpark Röjmyrberget i Robertsfors 

kommun  

 

§ 90 Besvarande Medborgarförslag 3/2015 Fruktträd som gåva till varje 

nyfött barn.   

 

§ 91 Besvarande av medborgarförslag 2/2015 Hälsans stig 

 

§ 92 Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – Utveckling av badhuset i 

Robertsfors 

 

§ 93 Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 stolpar till 

 

§ 94 Medborgarförslag 2/2020: Återvinningsstationen i Ånäset 

 

§ 95 Svar på motion 13/2018 Servicepunkter 

 

§ 96 Svar på motion 4/2018 Aktivitetspark för alla åldrar   

 

§ 97 Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands havsbad 

 

§ 98 Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 

 

§ 99 Svar motion 2/2020 Habiliteringsersättning 2020 

 

§ 100 Anmälan av Medborgarförslag 5/2020 - Boulebana Röda torgets 

gräsplan Mårtensgatan 

 

§ 101 Anmälan av Medborgarförslag 6/2020: Ishall i Robertsfors 

 

§ 102 Anmälan av Medborgarförslag 7.2020: Badplats inom Robertsfors 

samhälle  

 

§ 103 Anmälan av Medborgarförslag 8.2020 - Hallhyror 

 

§ 104 Delgivning 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 63   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Tängdén (C) och Eva Jonasson (S) som 

justerare för dagens sammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 64  Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-06-22             Sida 6 (51)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 65  Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske  

29 juni, klockan 09.00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 66  Dnr: 9020/158.109 
 

Fyllnadsval ordförande till Stiftelsen Sikeå 
Hamn 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordförande till Stiftelsen 

Sikeå Hamn: Jan Paulsson (S). 

 

Ärendesammanfattning  
Med anledning att ordförandeposten för Stiftelsen Sikeå Hamn har stått tom 

behövs en ny ordförande väljas ut av Kommunfullmäktige.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Revisorerna  

 

Kf § 67  Dnr: 9020/397.109 
 

Budgetäskande från Robertsfors kommuns 
revisorer 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

- att bevilja 646 tkr till revisionen. 

- att revisionen för löpande diskussion med fullmäktiges presidium inför 

sina granskningar 

 

Ärendesammanfattning  
Robertsfors kommuns revisorer har inkommit med en skrivelse samt 

äskande på 650 000 kr i budget för år 2021 

 

Beslutsunderlag  
- Skrivelse budgetäskande för kommunens revisorer 2021 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

- att bevilja 646 tkr till revisionen. 

- att revisionen för löpande diskussion med fullmäktiges presidium inför 

sina granskningar 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   - Ekonomichef 

- Kommunchef 
 

 

Kf § 68  Dnr: 9020/341.109 
 

Plan och budget 2021-2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

- Att budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag och att invånarantalet i 

kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 730 

invånare, vilket är tio personer lägre än 2020. 

- Att skattesatsen fastställs till kronor 23:15 per skattekrona. 

- Att anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors Kommun 2021-2022. 

- 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 

- Att ytterligare kort eller långfristigt lån kan upptas med 20 miljoner om 

oförutsett behov skulle uppstå. 

 

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 kommunfullmäktiges antagande av 

dokumentet antas styrmodell, vision, värdegrund. Dokumentet innehåller 

även kommunens effektmål för kommunen, 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 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   - Ekonomichef 

- Kommunchef 
 

 

Forts. Kf § 68 
 

- 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 6 730, vilket är tio personer lägre än 2020. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Plan- och budget 2021-2023 

- Plan och budget 2021-2023 

- Umeåregionens brand och räddningsnämnd, behovsframställan 2021-2024 

- Budgetberedning 2021  Robertsfors kommun 2020-03-27 

- Överförmyndarnämnd och behovsframställan 2021-2024 

- PA-nämnd och behovsframställan 2021-2024 

- Protokoll AU 200525 § 92 

- Protokoll KS 200608 § 91 

 

 

Yrkande 

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

     

 

Kf § 69  Dnr:  
 

Interpellationer 
 

Inga interpellationer har inkommit till detta fullmäktigesammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 70  Dnr:  
 

Frågor 

 

Inga frågor har inkommit till detta fullmäktigesammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 71  Dnr: 9020/175.109 
  

Godkännande årsredovisning 2019 
RobertsforsBostäder (RoBo) 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Robertsfors Bostäders 

årsredovisning 2019. 
 

Ärendesammanfattning 
Årsredovisning för stiftelsen RobertsforsBostäder (RoBo) 2019. 

 

Beslutsunderlag  
- Årsredovisning 2019 Robertsfors Bostadsstiftelse (signerad version)  

- Protokoll Rb 200324 §25  

- Protokoll AU 200525 § 95 

- Protokoll KS 200608 § 94 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Robertsforsbostäders styrelse 

 
 

 

 

Kf § 72  Dnr: 9020/226.109 
 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 -  
Stiftelsen RobertsforsBostäder 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att rikta en anmärkning mot RoBos Styrelse 

för att inte ha följt verkställande funktionärs arbete tillräckligt bra.  
 

Jäv 
Följande ledamöter anmäler jäv med anledning av att de ingick i föregående 

års styrelse för Robertsfors Bostäder: 
Patrik Nilsson (S),     
Bo Lundqvist (C) 

Ingrid Sundbom (C)    

Sara-Mi Liljeholm (S)      
 

Ärendesammanfattning 
Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2019. 

 

Bilaga 
- Revisionsberättelse Stiftelsen Robo 2019 

- Svar från SKR på fråga om uttalande om ansvarsfrihet 

- Protokoll AU 200525 § 96 

- Protokoll KS 200608 § 95 

 
Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 73  Dnr:  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Fråga 
Inga frågor inkom från allmänheten. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret 

Kommunsekreterare 

 

 

 

 

Kf § 74  Dnr: 9020/180.109 
 

Redovisning av 2019 års partistöd samt 
utbetalning av 2020 års partistöd 
 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter samt besluta att utbetala 2020 års lokala partistöd till 

de politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning av 

partistödet samt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-05-15 Partistödsredovisningar och partistöd 

-  Regler för partistödet 

- Redovisning av 2019 års partistöd samt granskningsintyg. 

- Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Vänsterpartiet 

- Sverigedemokraterna 

- Kristdemokraterna 

- Protokoll AU 200525 § 99 

- Protokoll KS 200608 § 98 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Näringslivsstrateg 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

 

Kf § 75  Dnr: 9020/342.109 
 

Detaljplan nytt industriområde 
 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan i anslutning 

till den nätförstärkning som Skellefteå kraft genomför. 

2, att tilldela kommunstyrelsen 200 000:- för genomförandet av 

detaljplanearbetet. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtavdelningen genom näringslivsstrateg anser att vi i proaktivt syfte 

bör besluta att redan i år påbörja markundersökningar för att inom ett år 

kunna fastställa en ny detaljplan för industriändamål och att placeringen tar 

hänsyn till befintliga planer samt Skellefteåkrafts plan för effektförstärkning. 

Ärendet beräknas kosta kommunen cirka 200 000:- Skall Robertsfors 

kommun betraktas som en attraktiv ort för etablering måste 

handläggningstid för etableringsprocessen kortas jämfört med andra 

lokaliseringsalternativ. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ny detaljplan indusriområde  

- planerat område för ny detaljplan (karta) 

- Protokoll AU 200525 § 112 

- Protokoll KS 200608 § 110 

 
 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-06-22             Sida 18 (51)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret 

It-kontoret 

Kommunchef 

 

 

 

Kf § 76  Dnr: 9020/343.109 
    

Försäljning av fastigheterna Lillbergets förskola 
samt Skogsgläntan förskola 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att försäljning genomförs av fastigheterna 

förskolan Lillberget (Lillberget 1) och förskolan Skogsgläntan (Edfastmark 

7:246) genom mäklare till högstbjudande. Del av försäljningsvärdet används 

för att täcka IT-kontorets omkostnader för att avlägsna samt flytta den 

tekniska infrastruktur som idag finns i de bägge fastigheterna 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt möte 2019-06-03 (Dnr: 9019/216.109) 

förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning av byggnaderna Lillberget 

förskola samt Skogsgläntan förskola. Mäklare är kontaktade och 

förvaltningen vill nu gå vidare med försäljningen. 

  

Tre av fem avdelningar på förskolan Lillberget har redan flyttats till den nya 

förskolan. De två kvarvarande avdelningarna på Lillberget samt de två 

avdelningarna på förskolan Skogsgläntan flyttas till den nya förskolan under 

perioden juni-juli och beräknas vara klar under v 32 (2020-08-03). 

  

Idag finns det aktiva huvudnoder för stadsnätet i Lillberget samt 

Skogsgläntans fastigheter. Dessa noder behöver flyttas i samband med 

försäljning. 

 

Det innefattar, fiberblåsning samt grävarbeten och installation av aktiv 

utrustning i i det säkerhetsklassade MSB-huset som blir ny huvudnod för 

dessa områden. 

 

Dessa kostnader uppskattas till ca 500 000:- totalt för båda noderna. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Försäljning Lillberget förskola och Skogsgläntan förskola 

- Beslut Kommunstyrelsen 2019-06-03 

- Situationskarta 

- Protokoll AU 200525 § 113 

- Protokoll KS 200608 § 111 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Koordinator/arbetskonsulent 

Samtliga utskottsordföranden 

Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

 

 

 

Kf § 77  Dnr: 9020/274.109 
 

Strategiska tjänster 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Avsätta 288 000 kronor årligen i en budget hos 

Arbetsmarknadsenheten för att finansiera strategiska anställningar. 

 

Ärendesammanfattning 
Utfallet av de tre pågående strategiska anställningarna har hittills varit mycket bra 

och med utgång i detta bör Robertsfors kommun planera för en utökning av antalet 

individer som kan omfattas av denna insats. En budget bör fastställas för detta 

ändamål samt en ny samverkan med fackliga parter bör utföras. 

 

Förslaget är att Robertsfors kommun tillsätter en budget som uppgår till 288 000 

kronor per år vilket skulle motsvara cirka 8 strategiska anställningar per år med den 

typ av anställningsstöd vi tidigare har erhållit. Möjlighet bör dock finnas att med 

denna budget även prioritera individer som inte kvalificerar för denna typ av 

anställningsstöd men där det är motiverat med denna typ av insats utifrån 

exempelvis långvarigt behov av försörjningsstöd. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Strategiska tjänster 2020-04-29 

- Sammanträdesprotokoll CSG p. 6 2019-05-29 

- Bilaga Strategiska anställningar 2020-04-29 

- Protokoll TVU 200512 § 47 

- Protokoll AU 200525 § 119 

- Protokoll KS 200608 § 117 
 

Yrkande 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar att Strategiska extratjänster ska inräkna privata 

placeringar av individer. 

 

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

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till proposition och finner att det 

vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Paavo Ruokojärvis (V) tilläggsyrkande till proposition och finner 

att det avslås. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta om att tilläggsyrkandet avslås. 

Nej-röst för att besluta om att tilläggsyrkandet bifalls. 
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   Koordinator/arbetskonsulent 

Samtliga utskottsordföranden 

Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

 

 

 

Forts. Kf § 77 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 29 ja-röster mot 1 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att avslå Paavo Ruokojärvis (V) tilläggsyrkande. 
  

 Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C) X   

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C) X   

Hans Lindgren (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C) X   

Inga-Britt Berglund 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   

Agneta Pettersson (S) X   

Desiree Ölund (C) X   

Eva Jonasson (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C) X   

Ewa-Mari Westerlund (S) X   

Martin Lundgren (C) X   

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M) X   

Erland Robertsson (C) X   

    

Summa 29 1  
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   Kommunchef 

Tillväxtchef 

Ekonomichef 

 

 

 

Kf § 78  Dnr: 9020/282.109 
 

Norrbotniabanans noder fortsättningsprojekt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Robertsfors kommun ansöker om ett 

fortsättningsprojekt på Norrbotniabanans Noder tillsammans med Skellefteå 

och Umeå. 
 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun behöver ta lead i frågan kring de tre stationerna i 

Sävar, Robertsfors och Bureå. Vi arbetar just nu med att färdigställa ett 

projekt tillsammans med Umeå och Skellefteå för att nå synergieffekter i 

planeringen av dessa tre stationer. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Norrbotniabanans Noder 

- Inriktningsunderlag resecentrum Robertsfors  

- Protokoll TVU 200512 § 56 

- Protokoll AU 200525 § 121 

- Protokoll KS 200608 § 119 
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   Sociala sektorn  

 

 

Kf § 79  Dnr: 9020/332.109 
 

Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras så att 

Kommunfullmäktige får en redovisning om den nya verksamheten inom 

äldreomsorgen. 

 

Ärendesammanfattning 
Sociala sektorn går mot ett prognostiserat underskott på ca 8 680 tkr. Utifrån 

det stora förväntade underskottet vid årets slut krävs utöver de redan 

planerade åtgärderna, betydligt mer omfattande åtgärder för att motverka 

detta underskott. Stora övergripande åtgärder tar lång tid att genomföra och 

det tar lång tid innan de når full effekt. Utifrån rådande läge kan denna typ av 

åtgärder inte avvaktas. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen.  

- Ekonomirapport 1. 2020 

- Ekonomisk redovisning 2 av strukturella förändringar 

- Protokoll SU 200512 § 68 

- Protokoll AU 200525 § 122 

- Protokoll KS 200608 § 120 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialchef att 

genomföra nödvändiga åtgärder efter erforderliga förhandlingar med facken. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Patrik Nilssons yrkande. 

 

Helena Lindahl (C): Yrkar att församlingen ajourneras för att diskutera 

ärendet. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att ärendet återremitteras så att 

Kommunfullmäktige får en redovisning om den nya verksamheten inom 

äldreomsorgen. 

 

Hans Lindgren (S) yrkar bifall till Lars Tängdéns återremissyrkande. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Helena Lindahls (C) yrkande om ajournering till beslut och 

finner att det vinner bifall.  

 

Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) återremissyrkande mot att ärendet ska 

behandlas idag och finner att ärendet återremitteras. 
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   Förskolan Apotekaren, storspoven@edu.robertsfors.se 

Lärarförbundet: saija.lundstrom@robertsfors.se 

Kommunal: katarina.jonsson@robertsfors.se 

Samhällsbyggnadskontoret & Barn-&utbildningskontoret 

 

 

 

Kf § 80  Dnr: 9020/119.109 
 

Översyn av barnomsorgsbehovet i norra 
kommundelen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med planerna för investeringar i 

ombyggnation av Fågelboet (fd Apotekaren) utifrån att översynen av 

barnomsorgsbehovet i norra kommundelen resulterat i slutsatsen att 

barnomsorgsbehovet lämpligast tillgodoses genom en förskola i Ånäset. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade via en återremiss den att en översyn av 

barnomsorgsbehovet i norra kommundelen skulle ses över utifrån behov, 

tillgängliga lokaler och var behovet förväntas finnas i ett långsiktigt 

perspektiv. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Skrivelse angående återremittering av renovering i Ånäset 

- Skrivelse från pedagoger från förskolan - signerad 

- Öppet brev från en samling kommuninvånare 

- Ekonomirapport 1 

- Tjänsteskrivelse Förskolan Dungen 2019-02-25 

- Protokoll BOU 200511 § 34 

- Protokoll AU 200525 § 124 

- Protokoll KS 200608 § 122 
 

mailto:katarina.jonsson@robertsfors.se
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   Ekonomikontoret 

Samhällsbyggnads 
 

 

 

Kf § 81  Dnr: 9020/318.109 
 

Vatten Kålaboda 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 922 000 kr för 

investering i ny vattentäkt och nytt vattenverk i Kålaboda. 

 

Ärendesammanfattning 
Befintlig vattentäkt i Kålaboda erbjuder inte tillräcklig kvalitet på vatten. 

Vattenverket håller även på att vara uttjänt, och det har konstaterats stora 

mängder mikroorganismer och kraftig beväxning i brunn och reservoar. Idag 

transporteras vatten per bil till Kålaboda för en kostnad på 25 tkr/mån, vilket 

motsvarar 300 tkr/år. 

  

En genomgång av de förutsättningar som råder har gjorts och en översiktlig 

kalkyl av investeringsbehovet för att sätta en ny vattentäkt och – verk  i drift 

har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-20, §47 

- WSP: Minnesanteckningar 2020-02-25 

- PM: Vatten Kålaboda 2020-04-24 

- PM VATTEN KÅLABODA korrigerad 2020-05-06 

- Tjänsteskrivelse Vatten Kålaboda 

- Prtokollsutdrag KF 2019-12-02_paragraf 106 

- Protokoll SHBU 200511 § 46 

- Protokoll AU 200525 § 125 

- Protokoll KS 200608 § 123 
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   Samhällsbyggnad/GVA 

Samhällsbyggnad/Miljö 

Ägaren till fastigheten Edfastmark 7:224 

 

 

 

Kf § 82  Dnr: 9020/320.109 
 

Förena verksamhetsområden för avlopp – 
Fredriksfors till Robertsfors 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förena verksamhetsområdet för avlopp i 

Fredriksfors och därtill hörande fastighet till kommunens 

verksamhetsområde för avlopp i Robertsfors tätort och därtill hörande 

ledningsnät. Anslutning ska ske först efter att kapaciteten för 

avloppsreningsverket i Robertsfors är tillräckligt för att klara den hydrauliska 

och föroreningsmässiga belastningen utan att utsläppskraven riskerar att 

överskridas. 

 

Ärendesammanfattning 
Jävsnämnden beslutade 2018-11-22 att förbjuda utsläpp av WC-vatten från 

fastigheten Edfastmark 7:224 från och med 2020-08-31. Robertsfors 

kommun är ägare till reningsanläggningen på fastigheten och har en 

skyldighet att tillgodose avloppsförsörjning inom sitt verksamhetsområde 

med hänsyn till skydd av människors hälsa och miljön enligt 6 § Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Beslut om verksamhetsområde är 

inte delegerat till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i 

Kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- 2018-11-22 Edfastmark 7:224- Förbud om att släppa ut WC-vatten. 

- Protokoll SHBU 200511 § 49 

- Protokoll AU 200525 § 127 

- Protokoll KS 200608 § 125 
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   - Fastighetsägarna i Fredriksfors  

- Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

- Samhällsbyggnadskontoret/GVA. 

 

 

 

Kf § 83  Dnr: 9020/321.109 
 

Anslutning till kommunalt avlopp - Fredriksfors 
till Robertsfors 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Utöka det kommunala verksamhetsområdet för avlopp till att omfatta 

berörda fastigheter inom Fredriksfors vilka framgår i bilaga 1. 

2. Fastigheterna ska anslutas till ledningsnätet hörande till 

avloppsreningsverket i Robertsfors. 

3. Anslutning får ske först efter att kapaciteten för avloppsreningsverket i 

Robertsfors är tillräcklig för att klara den hydrauliska och 

föroreningsmässiga belastningen utan att utsläppskraven riskerar att 

överskridas. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2018 genomfördes en inventering av enskilda avlopp i Fredriksfors, 

Robertsfors kommun.  Alla fastigheter (9 st.) utom en fick beslut om förbud 

att släppa ut WC/avloppsvatten. Förbudet träder i kraft den 31 augusti 2020. 

Efter inventering inkom fastighetsägarna med en fråga om möjligheten att 

ansluta sig till kommunalt avlopp. Fastighetsägarna informerades om 

avloppssituationen gällande Robertsfors avloppsreningsverk och att de inte 

då kunde garanteras när en anslutning skulle kunna bli aktuell. På grund av 

bristande kapacitet kan inte Robertsfors avloppsreningsverk ta emot 

avloppsvatten från flera fastigheter i nuläget. Beslut om att utöka 

verksamhetsområde är inte delegerat till tjänsteman varför ärendet ska 

behandlas i Kommunfullmäktige. 

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1(berörda fastigheter) daterat: 2020-04-24 

- Protokoll SHBU 200511 § 50 

- Protokoll AU 200525 § 128 

- Protokoll KS 200608 § 126 
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   Administratör SHB/renhållning 

Arbetsledare GVA 
 

 

 

Kf § 84  Dnr: 9019/385.109 
 

Revidering av ”Renhållningstaxa Robertsfors 
kommun” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revidering av Renhållningstaxa 

enligt förslag. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Robertsfors kommun 

2019-12-02, §113 (dnr 9019/385.109), denna började gälla från och med 

2020-03-01.Vissa felskrivningar och borttappad information har uppdagats 

varför en revidering av renhållningstaxan är nödvändig så att det inte uppstår 

tolkningsproblem. Korrigeringarna handlar om att 

samhällsbyggnadsförvaltning ändrats till samhällsbyggnadskontoret samt att 

förtydligande med insticksord gjorts. Utöver detta har tillägg gjorts avseende 

rörlig viktavgift på sida sex i dokumentet och förtydligande har gjorts på sida 

13 avseende inlämning av asbest. Samtliga förändringar är markerade genom 

röd text i dokumentet. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2019-12-02 §113 

- Renhållningstaxa Robertsfors kommun, förslag till revidering 2020-04-

28 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28 _ Revidering av renhållningstaxa 

- Protokoll SHBU 200511 § 54 

- Protokoll AU 200525 § 131 

- Protokoll KS 200608 § 129 
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Kf § 85  Dnr: 9020/329.109 
 

Uppföljning investering Ambulansgarage 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Ärendet lyftes i fullmäktige 2019-04-29 (§41) med beslut om återremiss då 

underlagen ansågs bristfälliga. Kostnad var i ursprungligt underlag beräknad 

till 400 000 kr, men ändrades i tillägg till 500 000 tkr. Fortsatt beredning 

medförde ny ritning och kostnadskalkyl där kostnaden beräknades till 1 100 

000 kr. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§65) om att anslå 1 100 000 kr 

för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av befintlig lokal på 

Fabriksvägen. 

  

Investeringen har nu genomförts och de redovisade kostnaderna 2 015 646 

kronor, d v s 83% över de av kommunfullmäktige beslutade 

investeringsmedlen. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_Uppföljning investering 

Ambulansgarage_reviderad 2020-05-06 

- 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 

- Signerad avsiktsförklaring 

- Mall på kontraktet för Ambulansgaraget 

- 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 

- Protokoll SHBU 200511 § 67 

- Protokoll AU 200525 § 138 

- Protokoll KS 200608 § 136 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-06-22             Sida 29 (51)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Kf § 85 
 
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att det 

vinner bifall. 
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Kf § 86  Dnr: 9020/333.109 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts 

inom 3 månader från beslutsdag). Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång 

per kvartal. En sammanställning av rapporten ska meddelas 

kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde. För kvartal 1, 2020 

finns 4 beslut att rapportera som inte är verkställt. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200512 § 71 

- Protokoll AU 200525 § 140 

- Protokoll KS 200608 § 138 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att det 

vinner bifall. 
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Kf § 87  Dnr: 9020/334.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts 

inom 3 månader från beslutsdag). Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång 

per kvartal. En sammanställning av rapporten ska meddelas 

kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde. 

  

För kvartal 1, 2020 finns 1 beslut att rapportera som inte är verkställt. 

(handlar om Kontaktperson som är verkställd nu i mars) 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200512 § 72 

- Protokoll AU 200525 § 141 

- Protokoll KS 200608 § 139 
 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att det 

vinner bifall. 
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   Demokratiberedningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

Ekonomikontoret 

 

 

 

Kf § 88  Dnr: 9020/371.109 
 

Angående fullmäktigesal uppdatering utrustning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 000 kronor från 

kommunstyrelsens investeringsbudget. 

 

Ärendesammanfattning 
Fråga kring äskande av utrustning fullmäktigesal.  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll Db 200526 § 12 

- Tjänsteskrivelse Utrustning centrumhuset 

- Protokoll KS 200608 § 147 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Demokratiberedningens förslag till beslut mot 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 

förslag till beslut vinner bifall. 
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   Länsstyrelsen Västerbottens län Lena Clausén 

Miljöhandläggare 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunchef 

 

 

 

Kf § 89  Dnr: 9020/380.109 
 

Tillstyrkande avseende vindkraftpark 
Röjmyraberget i Robertsfors kommun 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka anläggningen av vindkraftpark 

Röjmyrberget, Länsstyrelsens ärendenummer 551-431-2020.   

 

Kommunfullmäktige beslutar att vindkraftsplanen som antogs i KF 2010-12-

15 ges en översyn med tanke på att vindkraftverken idag betydligt högre än 

vad dom var för tio år sedan. Vill ha svar på frågan om hur dessa högre verk 

påverkar boende i närheten. 

 

Ärendesammanfattning 
Fred. Olsen Renewable AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Västerbotten om tillstånd enligt 9kap. miljöbalken för att 

anlägga och driva en vindkraftspark med 5 vindkraftsverk på Röjmyrberget. 

Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft 

endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt 

det därefter fattar Miljöprövningsdelegationen sitt beslut. 

  

Föreslagna vindkraftpark ligger inom område som Robertsfors kommun 

pekat ut som lämpligt för vindkraft och området utpekas även av riksintresse 

för vindbruk på ett nationellt plan. 

 

Beslutsunderlag 
- Inkommen remiss från Länsstyrelsen ärendebeteckning 551-431-202 

- Ytterligare underlag 

- Tjänsteskrivelse Vindkraftsverk Röjmyrberget 

- Protokoll KS 200608 § 150 
 

Yrkande 

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

 

Ingrid Sundbom (C): Yrkar på ett tillägg, att vindkraftsplanen som antogs i 

KF 2010-12-15 ges en översyn med tanke på att vindkraftverken idag 

betydligt högre än vad dom var för tio år sedan. Vill ha svar på frågan om 

hur dessa högre verk påverkar boende i närheten. 

 

Patrik Nilsson  (S): Yrkar bifall till Ingrid Sundboms tilläggsyrkande. 
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   Länsstyrelsen Västerbottens län Lena Clausén 

Miljöhandläggare 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunchef 

 

 

 

Forts. Kf § 89 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till proposition och finner att det 

vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) tilläggsyrkande till proposition och finner 

att det bifalles. 
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   Person som lämnat medborgarförslag.  

 

 

Kf § 90  Dnr: 9015/166.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 3/2015 Fruktträd 
som gåva till varje nyfött barn.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 3/2015. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 3-2015 avseende Fruktträd som gåva till varje nyfött barn. 

I Robertsfors Kommuns föds cirka 60-70 barn varje år. Det skulle ge vid 

handen en kostnad på cirka 30 – 50 000 kr/år beroende på val av fruktträd. 

Idag skickar Robertsfors kommun ut ett ”Välkommen till världen” kort samt 

annan nyttig information om bland annat Familjecentral osv till nyblivna 

föräldrar. Förslaget är att Robertsfors fortsätter med detta. 

Ärendet har återremitterats 2016-05-24 med formuleringen att det ska ses 

över andra sätt att uppmärksamma barn som föds i kommunen än med ett 

presentkort för ett fruktträd som då var svaret.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 3-2015 Fruktträd 

- Bilaga medborgarförslag 3/2015 

- Bilaga utskicka till nyfödda 

- Bilaga information till nya föräldrar 

- Bilaga information till nya föräldrar 2 

- Bilaga information till nya föräldrar 3 

- Bilaga KS beslut §66 Dnr 9015/166.109   (återremiss) 

- Protokoll TVU 200512 § 49 

- Protokoll AU 200525 § 149 

- Protokoll KS 200608 § 152 
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   Tillväxtchef 

Samhällsbyggnadschef 

Ordförande Samhällsrådet 

 

 

 

Kf § 91  Dnr: 9015/50.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 2/2015 
Hälsans stig 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 2/2015. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 2-2015 angående Hälsans Stig besvarades under 2017 men 

återremiterades med följande frågor kring vilka kostnader som finns att göra 

hälsans stig, merkostnader och årsavgift. 

 

Kostnader för att göra detta till hälsans stig är cirka 30 000 kr i skyltning och 

upptryck av karta. Det är ingen årsavgift. Stigen i sig finns redan och är 

precis som 2017 projektfinansierad. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Riktlinjer Hälsans Stig 

- Checklista Hälsans Stig 

-  Avtal Hälsans Stig  

- Protokoll KF 170306 § 11 (återremiss) 

- Protokoll TVU 200512 § 50 

- Protokoll AU 200525 § 150 

- Protokoll KS 200608 § 153 
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   Författare till medborgarförslaget.  

 

 

Kf § 92  Dnr: 9019/134.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – 
Utveckling av badhuset i Robertsfors 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslag 5-2019 besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2019 inkom medborgarförslag 5/2019 med förslaget ”Utveckling av 

badhuset i Robertsfors med olika aktiviteter och träningsmöjligheter för alla. 

Badhuset har många möjligheter att starta olika träningsprogram för unga 

och äldre i kommunen. En mötesplats för medborgarna i kommunen”. 

 

Badhusverksamheten bedömer att det finns hinder för ytterligare utökningar 

av vattengymnastik i kommunens anläggning på grund av att det redan idag 

sker ett stort antal olika aktiviteter. Utifrån detta bedömer 

badhusverksamheten även att medborgarförslagets önskan om olika 

aktiviteter och träningsmöjligheter för unga och äldre redan tillmötesgås. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 5-2019  Utveckling av badhuset i 

Robertsfors 

- Bilaga medborgarförslag 5/2019.  

- Protokoll TVU 200512 § 51 

- Protokoll AU 200525 § 151 

- Protokoll KS 200608 § 154 
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   Författare till medborgarförslaget.  

 

 

Kf § 93  Dnr: 9014/82.109 
 

Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 
stolpar till 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 3/2014. 

 

Ärendesammanfattning 
Camilla From, Bygdeå har inlämnat ett medborgarförslag (3/2014) om att 

sätta upp fyra belysningsstolpar efter Dalkarlså grusväg vid reningsverket, 

till E4. I förslaget lyfts att det är en populär promenadväg som nyttjas av 

minst tio personer per dag och att elever från Dalkarlså Folkhögskola 

använder denna väg till och från bussen. Förslagsställaren lyfter att 

trafiksäkerhet och bussåkande säkerligen skulle öka med ytterligare 

belysning. Målet med förslaget är att främja motionerandet och öka trivseln 

och trafiksäkerheten i kommunen. 

  

Sedan medborgarförslaget inlämnades har Dalkarlså Folkhögskola lagt ned 

sin verksamhet i Bygdeå vilket minskar antalet personer som använder 

sträckan dagligen. Utöver detta har ett projekt med byggande av 

allaktivitetspark/pumptrack startats i Bygdeå med bidrag från Robertsfors 

kommun, Västerbottens idrottsförbund och Allmänna Arvsfonden. Detta 

innebär att aktiviteter för ökat motionerande genomförs i Bygdeå. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 stolpar 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Medborgarförslag 3_2014 Vägbelysning 4 

stolpar till 

- Protokoll SHBU 200511 § 44 

- Protokoll AU 200525 § 152 

- Protokoll KS 200608 § 155 
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   .  

 

 

Kf § 94   Dnr: 9020/86.109 
 

Medborgarförslag 2/2020: Återvinningsstationen 
i Ånäset 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att återvinningsstationen i Ånäset ska flyttas 

från Snickarvägens vändplan till den obebyggda hörntomten Brogatan-

Snickarvägen eftersom nuvarande placering hindrar infart till 

industritomten.  

 

Verksamheten med återvinningsstationer ligger under Förpacknings- och 

tidningsinsamlingens (FTI) ansvar. Idagsläget råder oklarheter kring tillstånd 

och gällande förordningar. Bland annat aviserar regeringen förändring 

avseende producentansvaret för tidningsinsamling som innebär ökat ansvar 

för kommunerna, samtidigt finns en förändring om mer kvartersnära 

återvinning. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2/2020: Ang. återvinningsstation i Ånäset 

- Motion 11/2018: Möjligheter till industri och företagsetableringar måste 

synliggöras längs E4:an 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Medborgarförslag 2-2020 Ang 

återvinningstationen i Ånäset 

- Protokoll SHBU 200511 § 45 

- Protokoll AU 200525 § 153 

- Protokoll KS 200608 § 156 

 

 

Yrkande 
Hans Lindgren (S): Yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Hans Lindgrens (S) yrkande mot att ärendet ska behandlas 

idag och finner att ärendet bordläggs. 
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   Författare till medborgarförslaget   

 

 

Kf § 95  Dnr: 9018/200.109 
 

Svar på motion 13/2018 Servicepunkter 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

- Anse motionen som besvarad 

- 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. 

 

Reservation 
Lars Tängdén (C), Helena Lindahl  (C), Elisabeth Tängdén (C), Ingrid 

Sundbom (C), Kenneth Isaksson (M), Marie Viberg (C), Lars Bäckström (C), 

Desiree Ölund (C), Bo Lundkvist (C), Martin Lundgren (C), Erland 

Robertsson (C) och Lars Erik Nygren (SD) anmäler reservation till förmån 

för Lars Tängdéns yrkande. 

 

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 

- Protokoll TVU 200512 § 52 

- Protokoll AU 200525 § 154 

- Protokoll KS 200608 § 157 

 

 

mailto:tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
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   Författare till medborgarförslaget   

 

 

 

Forts. Kf § 95 
 
Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) bifallsyrkande mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens förslag till beslut vinner 

bifall. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Lars Tängdéns bifallsyrkande. 
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   Författare till medborgarförslaget   

 

 

Forts. Kf § 95 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Hans Lindgren (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Inga-Britt Berglund 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  

Agneta Pettersson (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Eva Jonasson (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Ewa-Mari Westerlund (S) X   

Martin Lundgren (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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   Tillväxtchef 

Motionär 
 

 

 

Kf § 96  Dnr: 9018/191.109 
 

Svar på motion 4/2018 Aktivitetspark för alla 
åldrar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

 

Ärendesammanfattning 
Motionen berör satsning på folkhälsa genom aktiviteter och olika 

träffpunkter ute i byar och samhällen i Robertsfors Kommun.  Yrkandet i sig: 

”att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att inbjuda de aktiva 

föreningarna i kommunens övriga tätorter för att inventera önskemålen och 

möjliga placeringar av aktivitetspark.” 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse motion 4 2018 

- Motion 4.2018 

- Protokoll TVU 200512 § 53 

- Protokoll AU 200525 § 155 

- Protokoll KS 200608 § 158 
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   Tillväxtchef 

Motionär 
 

 

 

Kf § 97  Dnr: 9013/296.109 
 

Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands 
havsbad 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

- det under 2020 ska tas fram ett förslag på hur killingsandsområdet 

fortsättningsvis kan utvecklas. Detta förslag ska även ange en riktning för 

vad som bör göras med stugan på området. Utvecklingen bör dock ej leda 

till campingverksamhet i kommunal regi.    

- motion 15/2013 anses besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunen äger ett markområde kring Killingsands havsbad med en enklare 

stuga, brunn med handpump samt ett antal torrdass. På området finns även 

enklare husvangs/husbilsparkeringar iordningställda. Motionären förslag är 

att det ska tas fram ett antal olika förslag på hur Killingsandsområdet kan 

utvecklas. Förslagen ska även ange en riktning om vad som bör göras med 

stugan på området. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Motion 15-2013 Killingsand 

- Bilaga motion 15/2013. 

- Utredning Killingsand 2019 

- MKB Killingsand 

- Förändrad hastighet 

- Protokoll TVU 200512 § 54 

- Protokoll AU 200525 § 156 

- Protokoll KS 200608 § 159 
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   Miljö- och byggavdelningen  

 

 

Kf § 98  Dnr: 9018/197.109 
 

Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en riktlinje för vård av byggnader och 

tomter tas fram för hantering av dessa ärenden och att med detta anses 

motionen besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Lars Bäckström och Marta Pettersson, centerpartiet har inlämnat en motion 

(10/2018) om Ovårdade tomter och hus. 

  

Motionen lyfter de problem som ovårdade tomter och hus innebär för att 

Robertsfors kommun ska vara en inbjudande, välkomnande och tillgänglig 

för invånarna. Här lyfts också problem som att de kan innebära svårigheter 

för fastighetsägare att kunna sälja sina hus som ligger i anslutning till 

ovårdade tomter och hus samt att det också finns risk för personskador och 

miljöfara. 

  

I motionen yrkas att samhällsbyggnadskontoret vidtar krafttag mot de 

fastighetsägare som ej håller sina fastigheter i vårdat skick. 

  

Samhällsbyggnads miljö- och byggavdelning jobbar aktivt med frågan och 

nyligen har ärende gått till utskott och kommunstyrelse om att städa en 

fastighet på fastighetsägarens bekostnad. Dessa ärenden är till sin natur ofta 

mycket långdragna då det är mycket vanligt att det inte går att skapa kontakt 

med berörd fastighetsägare. I mer än ett fall så kan det konstateras att det 

krävs delgivning och här är ärendetiden hos berörda myndigheter som polis 

ofta mycket lång. 

  

För att tydliggöra hur dessa ärenden ska handläggas har framtagande av 

”Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Robertsfors kommun” 

påbörjats och beräknas kunna lyftas till samhällsbyggnadsutskottet i juni 

2020.  

 

Beslutsunderlag 
- Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Motion 10-2018 Ovårdade tomter och hus 

- Protokoll SHBU 200511 § 58 

- Protokoll AU 200525 § 157 

- Protokoll KS 200608 § 160 
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   Sociala sektorn  

 

 

Kf § 99  Dnr: 9020/69.109 
 

Svar motion 2/2020 Habiliteringsersättning 2020 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motion 2/2020 anses besvarad genom 

tidigare beslut i KSSU 2020, §39.  

 

Ärendesammanfattning 
Centerpartiet föreslår i Motion 2/2020 daterad 2020-02-20 

kommunfullmäktige att: 

- Statsbidrag för habiliteringsersättning 2020 rekvireras från 

socialstyrelsen. 

- Statsbidraget fördelas som en extra tillfällig ersättning utifrån faktisk 

närvaro.  

- Utformningen på ny tillfällig nivå för 2020 kommuniceras i 

samråd/samverkan med föreningen FUB i Robertsfors. 

 

Beslutsunderlag 
- Svar motion 

- § 39 KSSU 2020 

- Motion 2/2020 

- Protokoll SU 200512 § 73 

- Protokoll AU 200525 § 158 

- Protokoll KS 200608 § 161 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 100  Dnr: 9020/267.109 
 

Anmälan av Medborgarförslag 5/2020 - 
Boulebana Röda torgets gräsplan Mårtensgatan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under april 2020 inkom ett medborgarförslag angående boulebana vid röda 

torgets gräsplan, Mårtensgatan. 

 

Beslutsunderlag 
- Anmälan av Medborgarförslag 5/2020 - Boulebana Röda torgets gräsplan 

Mårtensgatan 

- Bekräftelsemail 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 101  Dnr: 9020/303.109 
 

Anmälan av Medborgarförslag 6/2020: Ishall i 
Robertsfors 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under maj 2020 inkom ett medborgarförslag angående tillskapandet av en 

ishall i Robertsfors. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 6/2020: Ishall i Robertsfors 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 102  Dnr: 9020/391.109 
 

Anmälan av Medborgarförslag 7/2020: Badplats 
inom Robertsfors samhälle  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under juni 2020 inkom ett medborgarförslag angående tillskapandet av en 

badplats inom Robertsfors samhälle. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 7.2020: Badplats inom Robertsfors samhälle 

- Kompletterande mail 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 103  Dnr: 9020/398.109 
 

Anmälan av Medborgarförslag 8/2020 – 
Hallhyror 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under juni 2020 inkom ett medborgarförslag angående att hallhyrorna samt 

aktivitetsstöden ska tas bort. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 8.2020 Hallhyror 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att 

medborgarförslaget är anmält och att det överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition och finner 

att det vinner bifall. 
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Kf § 104   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av delgivningarna som 

förtecknats i protokoll den 22 juni 2020 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Protokoll Umeå brand och räddningsnämnd 2020-04-02 

 

- Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2020-05-11 

 

- Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-05-11 

 

- Sociala utskottets protokoll 2020-05-12 

 

- Tillväxtutskottets protokoll 2020-05-12 

 

- Protokoll 2020-05-19 Umeåregionens brand och räddningsnämnd  

- Ekonomirapport UBRN T1 2020 

- Uppföljning Internkontrollplan UBRN T1 2020 

- Verksamhetsuppföljning UBRN T1 2020 

 

- Demokratiberedningens protokoll 2020-05-26 

 

- Arbetsutskottets protokoll 2020-05-25 

 

- Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


