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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2016-02-29, kl 13.00 – 14.45 

  
Beslutande 
 

Samtliga ledamöter med undantag av: 

Gun Ivesund (s), ersättare Kurt Ek 

Nina Burman (s), ersättare (s), Jimmy Nyman 

Ann-Rosie Eriksson (s), Vera Pettersson 

Moritz Isaksson (m), ingen ersättare 

Linus Lindgren (v), ingen ersättare 

 

 
Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Ove Lindström (s) och Kenneth Isaksson (m) 
 

Justeringens tid och plats 2016-03-07, kl 08.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 10 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Olov Nilsson  
 

 Justerare                                                           

 Ove Lindström                        Kenneth Isaksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-02-29 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-03-07 Datum för anslags nedtagande 2016-03-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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§ 5  Anmälan Motion 1/2016 – Inrätta en årlig Robertsfors-Gala 

 

§ 6  Avsägelse av politiska uppdrag 

 

§ 7  Val av ersättare i Jävsnämnden 

 

§ 8  Val av ersättare i Valnämnden 

 

§ 9  Val av ersättare i Kommunfullmäktige 

 

§ 10 Övriga frågor 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 1  Dnr 9016/40.109  
 
Interpellation – Boendeformer för äldre i Ånäset 
 

Lars Bäckström (c) har lämnat in nedanstående interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s). 

 

I april år 2011 lämnade Centerpartiet in en motion om att det fanns ett stort 

behov av ett boende för äldre liknande det som finns i både Robertsfors och 

Bygdeå. Turerna i den kommunala hanteringen blev långa och många och 

slutligen hösten 2014 lämnades det ett svar på motionen och ett oenigt 

kommunfullmäktige beslutade 3 dec. 2014 att: 

 

- Motionen anses besvarad med kostnader för alternativ 1 och 2. 

Kommunchef tillsammans med samhällbyggnadschef får i uppdrag att 

komma med förslag på hur vi kan komma framåt när det gäller boenden i 

norra kommundelen. 

 

Förutom den frustration som många av oss kände över den tröga hanteringen 

kring motionen så menade vi från oppositionen att svaret på motionen var 

väldigt märkligt. Beträffande det uppdrag som i motionsvaret ges till 

kommunchef och samhällbyggnadschef så yrkade vi att kommunfullmäktige 

borde informeras under våren år 2015 om resultatet av detta uppdrag, för att 

sedan ha med det i arbetet kring framtida investeringar. 

Den politiska majoriteten röstade dock ned vårt yrkande. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför: 

  

Hur långt har man kommit i arbetet kring det uppdrag som gavs i motionen. 

Det känns angeläget att få information om det, särskilt med tanke på att 

kommunchefen nu har slutat samt att samhällsbyggnads-chefen beviljats 

tjänstledighet.  

 

Patrik Nilssons svar på Interpellationen från Lars Bäckström. 

 

Sista fem åren har Robertsfors kommun varje år ökat på investerings-

budgeten till att för i år 2016 vara hela 53 miljoner kronor. I denna budget 

finns allt från förskolor till bredband och gator och vägar. För en kommun 

som vill utvecklas och möta framtiden så är det viktig att kommunen 

investerar och möter människors behov. Men för att klara en sådan 

investeringsbudget är grunden en stabil ekonomi vilket vi i Robertsfors 

kommun har. 

 

Kommunen har inventerat de tomma lokaler som vi haft och tankar och 

idéer har funnits på hur man på bästa sätt kan använda dessa.  
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Fort Kf § 1  Dnr 9016/40.109 
 

Den eskalerade flyktingsituationen i vårt land har gjort att de tomma lokaler 

som funnits har blivit Hvb- boende för ensamkommande flyktingbarn.  

Verksamheten har hanterat denna utmaning på ett suveränt sätt och möts av 

beundran i hela länet. Tre boenden har startats upp på några få månader och 

inneburit att mer än 35 arbetstillfällen skapats i kommunen.  

 

Robertsfors bostadsstiftelse har idag inga lediga lägenheter i kommunen. 

Styrelsen har sista halvåret jobbat med att ta fram underlag för nyproduktion 

och i tisdags så beslöt styrelsen att bygga 16 lägenheter i fyra våningar. Ett 

viktigt beslut för att utveckla kommunen och att vi ska bli fler kommunbor.  

 

Styrelsen har också behandlat Robos framtida underhållsbehov och det 

motsvarar ca 8 – 10 miljoner bara för det yttre så som tak, fönster och dylikt. 

Att få ihop kalkylerna med nyproduktion och underhåll så har försäljning av 

delar av beståndet diskuterats. Inte minst parhusen i enplan. Bud har 

inkommit där idéer om utveckling av tryggt boende för äldre har framförts i 

Ånäset.  

 

Idag har vi en tf. kommunchef och rekrytering av en fast kommunchef är 

snart avslutad. Samhällskontoret arbetar för högtryck allt för att verkställa 

alla de projekt som finns för 2016 samtidigt som de lyfter blicken för att 

möta framtiden.  
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Kf § 2  Dnr 9016/39.109 
 
Interpellation – Giftfria miljöer för våra barn i förskolor och 
skolor 
 

Lars Bäckström (c) har lämnat in nedanstående interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s). 

 

I oktober 2013 lämnade Centerpartiet in motionen Giftfri vardag kräver 

handling. Motionen pekade på förekomsten av alla de gifter och kemikalier 

som våra barn utsätts för i vardagen när de är i verksamheter som 

kommunen ansvarar för. Därför föreslogs i motionen att kommunen skulle ta 

fram en åtgärdsplan kring detta. Först börja med att inventera förekomsten 

av miljögifter i barnens vardag, sedan att ersätta giftiga material med giftfritt 

och att det ställs hårdare krav på giftfria produkter vid all upphandling. 

 

I december 2014 redovisades svaret på motionen i kommunfullmäktige. Den 

politiska majoriteten beslut blev då att: 

 

- Barn- och utbildningsutskottet ska, såsom de beskriver i sitt yttrande, 

använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt ”Operation Giftfri 

förskola” och därmed skapa en långsiktig handlingsplan för att 

inventera och fasa ut de farliga kemikalier som finns i förskolan och 

skolan. 

 

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en noggrann 

genomgång av kravställande göras för att se till att produkterna i 

mesta möjliga mån inte innehåller skadliga kemikalier. 

 

- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

kommer finnas i byggmaterialen. 

 

Det yrkande som i kommunfullmäktige anfördes från Centerpartiets sida om 

att även ställa miljökrav vid upphandling av produkter till skolor och vid 

ombyggnation av både förskolor och skolor röstades ned av den politiska 

majoriteten. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) är: 

 

Hur långt har arbetet kommit med att skapa en långsiktig handlingsplan för 

att inventera och fasa ut de farliga kemikalierna som finns i förskolan och 

skolan? 

 

Hur ser det ut med kravställandet, när det gäller förekomsten av skadliga 

kemikalier i byggmaterialen, i samband med upphandlingen kring 

nybyggnationen av förskola i Robertsfors? 
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Forts Kf § 2  Dnr 9016/39.109 
 

Trots att den politiska majoriteten röstade ned vårt yrkande i fullmäktige för 

drygt ett år sedan, så undrar jag om ni ändå inte nu inser det orimliga i att det 

endast ska ställas miljökrav vid upphandling av produkter till förskolor samt 

vid nybyggnationer av förskola/skola? 

 

Patrik Nilssons svar på interpellationen från Lars Bäckström. 

 

Arbetet med giftfria förskolor har inte prioriterats av sektor barn- och 

utbildning som brottats med sjukfrånvaro/vakans i ledningsfunktionen det 

senaste året.  

 

Ett förberedande arbetet med viss informationsinhämtning har genomförts 

där det kan konstateras att det handlar om en helhetssyn på förskolans 

verksamhet. I grova drag handlar det om nio punkter som bör omfattas av en 

handlingsplan för giftfria förskolor. 

 

 Rensa bort 

 Fasa ut 

 Mat och tillagning 

 Hygien och städning 

 Inomhusmiljö 

 Utomhusmiljö 

 Inköp och upphandling 

 Utbildning och kompetensutveckling 

 Uppföljning och tillsyn 

 

En förstärkning av ledningsfunktionen inom förskolan har gjorts för att 

jobba kvalitetsutvecklande och framtagandet av en handlingsplan för giftfri 

förskola ingår i detta uppdrag. 

 

I samband med nybyggnation av förskola i Robertsfors kommer kommunen 

att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas vid 

nyproduktionen.  
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   Ingrid Larsson 

Astrid Nilsson 

Carin Elofsson 

 

 

 

Kf § 3  Dnr 9016/20.109 
 

Investeringar enligt beslut i kommunfullmäktige  
2015-09-21 § 54 
 

Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde 2015-09-21 § 54 beslut om 

investeringsbudget för 2016 och plan 2017-2018. Avseende investeringar 

inom barn- och utbildnings verksamhetsområde där ansvaret för 

genomförande ligger på Samhällsbyggnadskontoret beslutades enligt 

nedanstående:  

 

BESLUT KF 2015-09-21, § 54 2016 2017 TOTALT 

Förskola Robertsfors 23 500 
 

23 500 

Förskola södra 250 6 750 7 000 

Tundalsskolan 5 000 5 000 10 000 

Förskola norra 1 700 
 

1 700 

 

30 450 11 750 42 200 

 

Förskola/dagbarnvårdarverksamhet södra kommundelen 
Sedan beslut om investeringsbudget fattats har situationen på förskolan 

Fyrklövern i Bygdeå aktualiserats – trånga lokaler, en friststående modul etc. 

Utifrån det behov som idag finns i Bygdeå och prognosen inför kommande 

år tillsammans med arbetsmiljömässiga och pedagogiska aspekter har 

Samhällsbyggnadskontoret tagit fram planskisser med estimerad kostnad för 

utbyggnad av en avdelning i Bygdeå. 

 

Förskolan Tallkotten i Djäkneboda utökades 2014 med en avdelning genom 

att en modul hyrts och byggts samman med befintlig fastighet. Dessa lokaler 

upplevs fungera bra och i dagsläget kan från verksamhetshåll inte ses något 

ytterligare behov. 

 

Den dagbarnvårdarverksamhet som tidigare fanns i Sjöåkern 

omlokaliserades under 2014/15 till Norum där Bygdegården hyrts. Då 

efterfrågan av plats var som störst fanns 15 barn inskrivna i verksamheten i 

Sjöåkern och utöver det fick ett par förskoleplatser köpas i Sävar. Idag är det 

sju barn inskrivna i verksamheten som bedrivs i Norums Bygdeågård och 

hösten 2016 blir det nio barn. Förskolechef beräknar att det de närmaste två 

till tre åren kommer att handla om en efterfrågan på mellan tio till tolv 

platser i dagbarnvårdarverksamheten i Norum, vilket kommer att fungera 

bra. 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-02-29                  Sida 8   
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ingrid Larsson 

Astrid Nilsson 

Carin Elofsson 

 

 

 

Forts Kf § 3  Dnr 9016/20.109 
 

Förskola norra kommundelen 
I Ånäset finns idag två förskolor – Apotekaren (1,5 avdelning) och 

Åkerbäret (1 avdelning).  Apotekaren är inrymd i ”gamla sjukhemmet” där 

det idag finns ledig lokalyta som skulle kunna byggas om för att göra 

Apotekaren till en treavdelningsförskola. 

 

Förskolan Dungen är inrymd i den före detta skolan i Flarken. Lokalerna här 

är inte utformade för den verksamhet som bedrivs – långa avstånd mellan 

innemiljö och utemiljö, stentrappor/-golv, dålig ljudmiljö etc.  Från 

verksamheten har dessa problem och de negativa aspekterna på denna 

arbetsmiljö lyfts vid ett flertal tillfällen till förskolechef och barn- och 

utbildningschef. Personalen på Dungen har föreslagit att verksamheten 

flyttas till Ånäset och Apotekaren. 

 

Förskola Robertsfors 
När det gäller förskola i Robertsfors har detta behandlats i kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige och beslut om uppförande av en 

sjuavdelningsförskola har fattats. Samhällsbyggnadskontoret har uppdraget 

att hitta lämplig plats/tomt för den nya förskolan. Samhällsbyggnadschef 

anser att investeringen på totalt 23,5 miljoner bör fördelas på två år utifrån 

den tidsplan som finns. 

 

Tundalsskolan 
För Tundalsskolan finns totalt 10 miljoner avsatta fördelat på 2016 och 

2017. Arbetet med den första etappen har påbörjats av 

Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med arkitekt och avser renovering 

och ombyggnation av Tundalsskolans mellanstadium där behovet av 

åtgärder bedöms som mest akut (flytt av toaletter till tryggare miljö, 

grupprum etc). Genomförandet är planerat att starta juni 2016. När det gäller 

behoven av ombyggnation av Tundalsskolans högstadium har arkitekter 

gjort en preliminär genomgång av de behov som uttryckts och de 

möjligheter som finns utifrån beslutad investeringsbudget/plan. Här kan 

konstateras att de avsatta investeringsmedlen om 5 miljoner kronor inte 

bedöms kunna åtgärda de egentliga problemen, då detta skulle innebära att 

kök och matsal bör flyttas för att få ett bättre och öppnare flöde i byggnaden. 

Dock ses möjlighet att kunna genomföra vissa förbättringsåtgärder avseende 

ljudmiljö, tillbyggnad av ytterligare grupprum. 

 

Sammanfattningsvis har tre förslag till omdisponering av investeringsbudget 

tagits fram för att kunna tillgodose de behov som finns inom 

förskoleverksamheten och samtidigt beakta behoven på Tundalsskolan. 
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   Ingrid Larsson 

Astrid Nilsson 

Carin Elofsson 

 

 

 

Forts Ks § 3   Dnr 9016/20.109 

FÖRSLAG A 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 Fördelat på två år istället för ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 4 000 9 000 
TuM enligt förslag juni -16/TuH juni 
-17 

Förskola norra 5 200 
 

5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd) 

 

28 200 14 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa 
de arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en 
fristående modul. Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till 
tre avdelningar och verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. 
Investeringsbudget för Tundalsskolans högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå 
skulle innebära att ett antal grupprum kan byggas, förbättrade toaletter i forum 
avseende trygghetsaspekter samt förbättringar av t ex ljudmiljö i korridorer. 

FÖRSLAG B 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 Fördelat på två år istället för ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 1 200 6 200 
TuM enligt förslag juni -16/TuH juni 
-17 

Förskola norra 8 000 
 

8 000 Enligt skiss förslag 2 (3 avd) 

 

31 000 11 200 42 200 
 

Förslag B innebär samma sak som förslag A avseende förskola, med den skillnaden att 
den ombyggnation som görs av Apotekaren i Ånäset blir en högmodern Reggio Emilia 
inspirerad förskola. Avseende Tundalsskolan så minskas investeringsbudget kraftigt och 
åtgärder som beräknas kunna genomföras är t ex förbättrade toaletter i forum avseende 
trygghetsaspekter samt delar av ljudmiljön. 
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   Ingrid Larsson 

Astrid Nilsson 

Carin Elofsson 

 

 

 

FÖRSLAG C 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 
Fördelat på två år istället för ett 
år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 7 000 12 000 
TuM enligt förslag juni -16/TuH 
juni -17 

Förskola norra 2 200 
 

2 200 
"Budgetvariant" (två avd) - förslag 
3 

 

25 200 17 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan Apotekaren byggs om till en riktig två-
avdelningsförskola, att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning och att 
Tundalsskolans högstadium tillförs ytterligare 2 miljoner till åtgärder som beskrivits i de 
övriga två förslagen. 

Bilagor: 
1)    Planskisser Apotektaren, Ånäset 
2)    Planskiss Fyrklövern, Bygdeå 
 
Barn- och utbildningschef och samhällsbyggnadschefs förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en omdisponering av 

investeringsbudget/plan 2016-2018 enligt förslag A: 

FÖRSLAG A 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 
Fördelat på två år istället för 
ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 
Platsbyggd avdelning enligt 
skiss 

Tundalsskolan 5 000 4 000 9 000 
TuM enligt förslag juni -
16/TuH juni -17 

Förskola norra 5 200 
 

5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd) 

 

28 200 14 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa de 
arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående 
modul. Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till tre 
avdelningar och verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. Investeringsbudget för 
Tundalsskolans högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå skulle innebära att ett antal 
grupprum kan byggas, förbättrade toaletter i forum avseende trygghetsaspekter samt 
förbättringar av t ex ljudmiljö i korridorer. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQ3BlZGNtZGhCUzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQS1PTFRjSUFSazA/view?usp=sharing
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Astrid Nilsson 
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Forts: Kf § 3 Dnr 9016/20.109 
 

 Yrkanden: 

 Magnus Forsberg (l) yrkar bifall till förslag B 

Lars Bäckström (c) yrkar bifall till förslag B 

Gabrielle Boström (kd) yrkar bifall till förslag B 

Kenneth Isaksson (m) yrkar bifall till förslag B 

 

Ajournering begärs och verkställs. 

 

Sammanträdet återupptas och Hans Lindgren (s) föreslår att förslag B ska 

gälla. 

 

 Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 

omdisponering av investeringsbudget/plan 2016-2018 enligt förslag B. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Socialchef 

Ks  
 

 

 

Kf § 4    
Ks § 10  Dnr 9015/216.109 
 
Yttrande över motion 9/2015 - Förenklad biståndsbedömning 
 

Marta Pettersson och Ingrid Sundbom har till kommunfullmäktige inlämnat 

en motion med förslag om att kommunen inför regler som ger personer över 

75 år rätt till insatser upp till 6 timmar i månaden utan biståndsprövning. 

Beslutsunderlag 

Motion 9/2015 

Yttrande motion biståndsprövning 

Protokoll Su 151207 § 150 

 

T f kommunchefs förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att avslå motionen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Att Kommunstyrelsens socialutskott uppdras att utreda förutsättningarna 

för att trygghetslarm och matservering på Mårsgården samt kommunens 

matservice på Hammarhöjd beviljas utan biståndsprövning. 
 

 Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 

160405.  

 

Yrkanden: 

Magnus Forsberg (l) att socialutskottet även bör utreda om matservering på 

Nysätragården kan beviljas utan biståndsprövning. 
 

Gabrielle Boström (kd) bifall till motionen 

Lars Bäckström (c) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (m) bifall till motionen 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till tf kommunchefs förslag 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kjell-Åke 

Nilsson yrkande vunnit bifall. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 

Ja-röst för Kjell-Åke Nilssons yrkande 

Nej-röst för Gabrielle Boströms, Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons 

yrkande. 

 

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Kjell-Åke 

Nilssons yrkande. 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSkdKYVlFRXNoREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfc3A1OFJIRi1mODg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWS1vZXQ0Q08xclE/view?usp=sharing
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Socialchef 

Ks  
 

 

 

Forts Kf § 4   
Ks § 10  Dnr 9015/216.109 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens socialutskott uppdras att utreda förutsättningarna för 

att trygghetslarm och matservering på Mårsgården samt kommunens 

matservice på Hammarhöjd beviljas utan biståndsprövning. 
 

 Socialutskottet uppdras utreda om matservering på Nysätragården kan 

beviljas utan biståndsprövning. 
 

 Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 

160405.  
 

Reservation 

C, Kd, M och L reserverar sig mot beslutet att helt avslå motionen. 

Däremot instämmer C, Kd, M och L om beslutet i de tre ovanstående 

punktsatserna. 

_____ 

 

Yrkanden: 

Kjell-Åke Nilsson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Bäckström (c): Återremiss av ärendet. Skellefteå kommun har infört 

förenklad biståndsprövning, hur ser de på detta? Har man pratat med 

pensionärsföreningarna i Robertsfors kommun? 

Patrik Nilsson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Gabrielle Boström (kd): Bifall till återremiss 

Kenneth Isaksson (m): Bifall till återremiss 

Magnus Forsberg (l): Bifall återremiss, utarbeta bättre underlag. 

 Vad upplever Skellefteå kommun för för- och nackdelar med förenklad 

biståndsprövning? 

 Hur upplever pensionärerna i Skellefteå kommun förenklad 

biståndsprövning, före och efter införandet? 

 Vad tycker pensionärsföreningarna i Robertsfors kommun? 

Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Propositionsordning: Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens socialutskott. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tf kommunchef  

 

 

Kf § 5  Dnr 9015/276.109 
 
Anmälan Motion 1/2016 – Inrätta en årlig återkommande 
Robertsfors-Gala 
 

Motion till Robertsfors kommunfullmäktige om inrättandet av en årlig 

återkommande Robertsfors Gala, där framstående insatser uppmärksammas 

och premieras inom civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor. 

 

Robertsfors kommun, liksom andra kommuner i Sverige, står inför många 

stora utmaningar. Det som närmast måste hanteras är mottagandet av 

människor från andra länder, att se till att både nyanlända, asylflyktingar och 

ensamkommande ungdomar får ett så bra mottagande som möjligt.  Alla ska 

känna sig välkomna i vår kommun, vare sig man kommer från andra länder 

eller från andra delar i vårt land. Den stora tillströmningen av människor 

från andra länder ser vi som en möjlighet att både vända 

befolkningsminskningen i kommunen, men även för att klara 

arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är många i vår kommun, verksamma 

inom både näringslivet och offentlig sektor, som nu och under de närmaste 

åren når pensionsåldern och lämnar arbetslivet. Därför behövs det redan nu 

och framöver rekryteras arbetskraft till både näringslivet och till offentlig 

sektor för att kommunen ska fortsätta att utvecklas.  

 

För Robertsfors kommuns utveckling har det en avgörande betydelse att vi 

lyckas med detta. Att företagen klarar generationsväxlingen och att 

företagen och offentlig sektor klarar att rekrytera personal i den omfattning 

som behövs. Vi vill locka nya kommuninvånare, främja företagsamheten 

och attrahera nya företag att våga satsa och investera i vår kommun. För att 

vi ska lyckas måste de verksamheter som kommunen ansvarar för 

kännetecknas av hög kvalité, men även att Robertsfors är en attraktiv 

kommun att bo och verka i. Ett rikt föreningsliv och ett näringslivsklimat där 

företagsamhet och nytänkande stimuleras, bidrar till den attraktiva kommun 

som vi vill leva i. Detta samtidigt som kommunen visar vägen och tar ansvar 

och leder utvecklingen i omställningen till den långsiktigt hållbara 

kommunen.   

 

För att sätta fokus, lyfta och visa alla de goda krafter som finns så vill 

Centerpartiet i Robertsfors att kommunen ska verka för inrättandet av ett 

årligt återkommande event. I några av länets kommuner arrangeras sedan 

några år tillbaka en Företagsgala tillsammans med företrädare för 

Näringslivet.   

 

Vi tycker att det är viktigt att alla sektorer, som bidrar till 

välfärdsutvecklingen och ökar kommunens attraktivitet, får ett erkännande 

att deras insats har betydelse för kommunens utveckling. Det kan omfatta 

både anställda, arbetslag och verksamhet i offentlig sektor, men även företag 

och företagsledare i näringslivet i kommunen.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tf kommunchef  

 

 

Forts Kf § 5 
 

Vid detta tillfälle ska även civilsamhällets betydelse lyftas. Om vi inte hade 

alla dessa engagerade kreativa människor i kommunen, eldsjälar, 

frivilligorganisationer och rika föreningsliv så skulle inte kommunen vara 

vad den är i dag.  

 

De extraordinära insatserna som görs inom både näringsliv, det offentliga 

men även civilsamhället förtjänar att lyftas och ges uppskattning i olika 

former. Som det nu är så delar kommunen ut ett antal utmärkelser sprida 

under året som Årets Brukspatron, Årets Kulturstipendium m.m. vilka även 

bör omfattas vid detta stora event. 

 

Centerpartiet föreslår att Robertsfors kommun tar initiativ till inrättandet av 

en årlig återkommande Robertsfors Gala, där framstående insatser 

uppmärksammas och premieras inom civilsamhället, näringsliv och offentlig 

sektor. Det uppdras till kommunens Tillväxtutskott att tillsammans med 

företrädare för näringsliv och civilsamhället ta fram formerna för en årlig 

återkommande Robertsfors Gala.       

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Åsa Svanström 

Förtroendemannarutinen 
 

 

 

Kf § 6 
Vbu § 1  Dnr 9016/21.109 

 

Avsägelse av politiska uppdrag 
 
Åsa Svanström (c) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ersättare i jävsnämnden, ersättare i valnämnden och ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Åsa Svanström beviljas enledigande från sina uppdrag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Åsa Svanströms avsägelse godkänns. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ann-Christin Hulander 

Förtroendemannarutinen 
 

 

 

Kf § 7 
Vbu § 2  Dnr  

 

Val av ersättare i Jävsnämnden 
 
Åsa Svanström (c) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i Jävsnämnden, ny ersättare ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ersättare i Jävsnämnden utses Ann-Christina Hulander (c). 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Elisabeth Tängdén 

Förtroendemannarutinen 
 

 

 

Kf § 8 
Vbu § 3  Dnr  

 

Val av ersättare i Valnämnden 
 
Åsa Svanström (c) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i Valnämnden, ny ersättare ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ersättare i Valnämnden utses Elisabeth Tängdén (c). 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen 

Förtroendemannarutinen  
 

 

 

Kf § 9 
Vbu § 4  Dnr  

 

Val av ersättare i Kommunfullmäktige 
 
Åsa Svanström (c) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i Kommunfullmäktige, ny ersättare ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Avsägelsen skickas till Länsstyrelsen som utser ny ersättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tf kommunchef 

 
 

 

 

Kf § 10 
 
Övriga frågor 
 

 Per Olovsson (c) hade en fråga om vad som ska göras för att klimatet på 

kommunfullmäktiges sammanträden ska kännas bättre.  

 

 Olov Nilsson (s) informerade om den utbildningsdag som ska 

genomföras den 19 april för kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare, syftet med dagen är att stärka de förtroendevaldas kompetens 

och att ge ledamöterna möjlighet att tillsammans reflektera över det 

politiska samspelet. 

 

 Informationspunkt från kommunens olika enheter bör finnas på 

dagordningen.  

 

 Helena Lindahl (c) föreslog att information om bredbandsstrategi i 

byarna tas upp nästa sammanträde. 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

 


