
ROBERTSFORS KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 
Nya Kommunfullmäktige   
 
Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 
 
Tid: Måndag 5 november 2018, kl 13.00 
 
Plats: Centrumhuset i Robertsfors 
 

Ärenden: 
 

1. Fullmäktiges öppnande av ålderspresident Lars Bäckström 
 

2. Upprop 
 

3. Val av justerare 
 

4. Tid och plats för justering  
 

5. Val av valberedningsutskott,  3 ordinarie, 3 ersättare, utse ordf + vice ordf 
 

6. Valberedningsutskottet ajournerar sig 
 

7. Val av fullmäktiges presidium, ordförande, vice ordförande, 2e vice ordförande 
  

8. Val av revisorer, 5 st, utse ordf + vice ordf 
 

9. Val av revisorer förvaltande fonder 3 st, utse ordf + vice ordf 
 

10. Val av revisorer för Nysätra magasinfond 3 st, utse ordf + vice ordf 
 

11. Val av revisorer Robertsfors Bostadsstiftelse, 5 st, utse ordf + vice ordf 
 

12. Val av revisorer Robertsfors bruksmuseum, 3 st, utse ordf + vice ordf 
 

13. Val av revisorer Stiftelsen Sikeå hamn, 3 st, utse ordf + vice ordf 
 

14. Val av siffergranskare för förvaltande fonder, 1 ordinarie, 1 ersättare 
 

15. Val av fullmäktigeberedning 7 st, en från varje parti + lika många ersättare. 
 

16. Val av ledamot överförmyndarnämnd, 1 ordinarie + 1 ersättare 
 

17. Val av ledamot i Pa-nämnd (personaladministrativa system) 1 ordinarie, 1 ersättare. 
 

18. Val av ledamot Brand- och räddningsnämnd, 1 ordinarie, 1 ersättare 
 

19. Val av jävsnämnd, 3 ledamöter, 3 ersättare, utse ordf och vice ordf. 



 
20. Val av valnämnd, 3 ledamöter, 3 ersättare, utse ordf och vice ordf. 

 
21. Val av kommunstyrelse, 13 ledamöter, 19 ersättare 

 
22. Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen 

 
23. Val av 2 st ledamöter till Regionledningsmöte Region Västerbotten 

 
24. Val av 2 st ledamöter i beredning regional utveckling Region Västerbotten 

 
25. Val av skiftesgodemän för jord och skogsbruk, 4 st 

 
26. Val av skiftesgodemän för tätort, 4 st 

 
27. Val av ledamöter till Tingshusstiftelsen, 1 ordinarie, 1 ersättare 

 
28. Val av representanter i styrelsen för Robertsfors bruksmuseum, 2 ord, 2 ersättare. 

 
29. Val av styrelse för Nödhjälpsfonden, Kommunstyrelsen utgör styrelse för 

nödhjälpsfonden. 
 

30. Val av ledamöter Stiftelsen Sikeå hamn, 3 ordinarie, 2 ersättare, utse ordförande. 
 

31. Val av ett ombud för begravningsverksamheten inom kommunen. 
 

32. Ersättarordning 
Beträffande ersättarordning föreslås fullmäktige besluta:  
Att i Kommunstyrelsen, Socialutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, 
Samhällsbyggnadsutskottet och Arbetsutskottet ordnar partierna själva med 
ersättare. 
 

33. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
I den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har kravet på 
annonsering i ortstidning om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
tagits bort. Det räcker med att sammanträdet anslås på kommunens hemsida. 
Kommunfullmäktige kan därmed välja att upphöra helt med annonseringen. 
 
Beträffande annonsering föreslås fullmäktige besluta: 
Att Kommunfullmäktiges sammanträden anslås på kommunens hemsida samt läggs 
in på kommunens sida i Mellanbygden. 

 
34. Nästa sammanträde: Centrumhuset den 3 december kl 13.00. 

 
35. Mötets avslutande 

 
Välkomna! 






