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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors  2019-04-29, kl 13.00 – 16.45 

  
Beslutande 

Robert Lindgren (S) Ordf.  

(Ej §25 & 29) 

 

Patrik Nilsson (S) (ej §29) 

Per B Johansson (S) (ej §29) 

Michael Rahm (C) 

Lars-Erik Nygren (SD) 

Marie Viberg (C) (ej §29) 

Lars Bäckström (C) 

Jimmy Nyman (S) (ej §29) 

Carl-Johan Pettersson (S) 

Paavo Ruokojärvi (V) 

Melker Gustavsson (SD) (från § 14) 

Mimmi Norgren-Hansson (S) 

Eva Jonasson (S) 

Gunilla Björn (C) 

Erland Robertsson (C) 

  

Ingrid Sundbom (C) V.Ordf  

(ej §29)   

 

Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S) (ej §29) 

Michael Lundgren (C) (ers. Lars Tängdén) 

Mona Andersson (S)  

Sandra Brändström (S) (ers. Olov Nilsson) (ej §29) 

Ove Lindström (C) (ej §29)  

Kenneth Isaksson (M) (ej §29) 

Kurt-Arne Ek (S)(ers. Karl Samsami) (ej §29) 

Eva-Marie Westerlund (S)(ers Lars-Gunnar Andersson) (ej §29) 

Sara Mi Liljeholm (S)  

Gabrielle Boström (KD) (ej §29) 

Desiree Ölund (C) 

Bo Lundkvist (C) (ej §29) 

Josefin Elvinsson (S) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Michael Holmberg)  

  

   
 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Lars Pettersson, närvarande ersättare 

 

Utses att justera Lars Bäckström (C), Sandra Brändström (S) 
 

Justeringens tid och plats 6 maj, klockan 15.30, Kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 24 - 51 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 

Robert Lindgren § 24 & 26-50   

Ingrid Sundbom § 25  

 

 

 

 Justerare                                                           

 Sandra Brändström och Lars Bäckström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2019-04-29 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-05-06 Datum för anslags nedtagande 2019-05-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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Innehåll  
 

§ 24 Beslut om nya Kommunfullmäktigeledamöter 

 

§ 25 Entledigande av nämndemannauppdrag Robert Lindgren 

 

§ 26 Avsägelse av förtroendeuppdrag Nina Burman 

 

§ 27 Avsägelse av förtroendeuppdrag Michael Holmberg 

 

§ 28 Årsredovisning 2018 - Robertsfors kommun  

 

§ 29 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 -  Robertsfors kommunstyrelse 

 

§ 30 Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Robertsforsbostäder 

 

§ 31 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 -  Robertsfors kommunstyrelse 

 

§ 32 Ansvarsfrihet 2018 -  övriga nämnder och beredningar 

 

§ 33 Revisionsrapporter 2018 

 

§ 34  Allmänhetens frågestund 

 

§ 35 Anmälan medborgarförslag 4/2019 

 

§ 36 Anmälan medborgarförslag 5/2019 

 

§ 37 Anmälan medborgarförslag 6/2019 

 

§ 38 Anmälan medborgarförslag 7/2019 

 

§ 39 Förslag till ombudgetering av medel från 2018 till 2019 för 

investeringsändamål 

 

§ 40 Äskande på grund av avvikelse i investering, byte aktiv utrustning Robnet 

 

§ 41 Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av lokal 

 

§ 42 Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 

 

§ 43 Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med 

förändrad organisation och finansiering av Regionala 

Kollektivtrafiksmyndigheten (RKM) och Länstrafiken AB 

 

§ 44 Indexreglering av taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten och 

avloppsanläggning 

 

§ 45 Demokratiberedningens beredningsprocess 

 

§ 46 Revidering - Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohol- och tobakslagstiftningen  

 

https://drive.google.com/open?id=1lyfNwmeAC5n3DxRA72qoHX-WFUMjVPh6eTnB41nLpc0
https://drive.google.com/open?id=1lyfNwmeAC5n3DxRA72qoHX-WFUMjVPh6eTnB41nLpc0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1P30FJ92AeCBtbc5mHrAhYJU8NGiZG29E967w6sPL8O0
https://drive.google.com/open?id=1CFKiBwj8Ev8S3VaVN0rFXO0MYczCsdxJYvyCDI8MUWk
https://drive.google.com/open?id=1CFKiBwj8Ev8S3VaVN0rFXO0MYczCsdxJYvyCDI8MUWk
https://drive.google.com/open?id=17hf_Bf7RAcQqi87e9Eik2Jl0hrTtJrRf-YpYIYx0d6s
https://drive.google.com/open?id=17hf_Bf7RAcQqi87e9Eik2Jl0hrTtJrRf-YpYIYx0d6s
https://drive.google.com/open?id=14Tqz7fYB9F9wDbmgCCf1Sipsj7jFVttcEsX0TtRGA14
https://drive.google.com/open?id=14Tqz7fYB9F9wDbmgCCf1Sipsj7jFVttcEsX0TtRGA14
https://drive.google.com/open?id=1YonD0WPsJStkrTLxq0iJVLdEXl6RftTRNpWjwmm-XLo
https://drive.google.com/open?id=1YonD0WPsJStkrTLxq0iJVLdEXl6RftTRNpWjwmm-XLo
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=1PrnRMcJgVLD4wnWzwlEuuqDv8Cce8fmC4mC_Wde1O3s
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=19HTS9DjWHOwneCumrMezlZtvdBf1xbpFjfQk_MBU28o
https://drive.google.com/open?id=1cPMb3HnODYbctM7_v4aRhcSMBC_x4DDVFZbyDwd7eJ4
https://drive.google.com/open?id=1cPMb3HnODYbctM7_v4aRhcSMBC_x4DDVFZbyDwd7eJ4
https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
https://drive.google.com/open?id=1sP3ru7_Ghti7shu176jpg2ay9-FsJyRE
https://drive.google.com/open?id=1MU01easiyD9xHGq6nyiLvFe8jS6f7nqEhhEflmbr_Ng
https://drive.google.com/open?id=1MU01easiyD9xHGq6nyiLvFe8jS6f7nqEhhEflmbr_Ng
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1x8btLM_Bucm14kf_TtusZlSK11SMbXmTvAlQ5QuUmj8
https://drive.google.com/open?id=1RQ8j8_6m39H0M-avfAZCghivbuH3W-feR8mZk5BBfCc
https://drive.google.com/open?id=1RQ8j8_6m39H0M-avfAZCghivbuH3W-feR8mZk5BBfCc
https://drive.google.com/open?id=1pc4f4tj05dRhGZA21lYOChs-I9rxI1Ed1N-dxATlh3I
https://drive.google.com/open?id=1pc4f4tj05dRhGZA21lYOChs-I9rxI1Ed1N-dxATlh3I
https://drive.google.com/open?id=1KO1lQjSqAGzWZMCysTHORYnjhkoZCdmcwA2G9wjjyxc
https://drive.google.com/open?id=1KO1lQjSqAGzWZMCysTHORYnjhkoZCdmcwA2G9wjjyxc
https://drive.google.com/open?id=1WaqviP8yxpidXlM0Z2BxQ3pxoRiivtinYTzC_f7hTE4
https://drive.google.com/open?id=1WaqviP8yxpidXlM0Z2BxQ3pxoRiivtinYTzC_f7hTE4
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§ 47 Motion 1/2017 gällande efterskottsbetalning tillsynstjänster  

 

§ 48 Fyllnadsval till Nämndeman i Tingsrätten 

 

§ 49 Fyllnadsval till ersättare i Kommunstyrelsen 

 

§ 50 Anmälan motion 1/2019: Habiliteringsersättning 2019 

 

§ 51 Övriga frågor 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1TY55gD3tlGPFaCEShcv1kFgZ6JaDI9guw--atpumBd0
https://drive.google.com/open?id=1_EM7WA4WwFF1blbI7v-ewz118ej2WiKY5WbNyS1nMRk
https://drive.google.com/open?id=1_EM7WA4WwFF1blbI7v-ewz118ej2WiKY5WbNyS1nMRk
https://drive.google.com/open?id=1_jP-LPW7WZnYcSh2j66uoDMdRkxUlsuaznl4BtonHo0
https://drive.google.com/open?id=1_jP-LPW7WZnYcSh2j66uoDMdRkxUlsuaznl4BtonHo0
https://drive.google.com/open?id=1Vgyd_dlReJJHQQ92P8QhXs9IAUyacIfHWd7k38PUb9g
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Umeå Tingsrätt  

 

Kf § 24  Dnr: 2019/121.109 
          2019/122.109 
          2019/158.109 
 
Beslut om nya Kommunfullmäktigeledamöter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar Länsstyrelsen för informationen och välkomnar de nya 

fullmäktigeledamöterna. 

 

Ärendesammanfattning 
Länsstyrelsen har i samband med tidigare avsägelser av förtroendeuppdrag beslutat 

om efterträdarval till Kommunfullmäktige.  

 

- Michael Holmberg (M) (Ny ordinarie) 

- Daniel Ågren (M) (Ny ersättare) 

- Wilailak Isaksson (M) (Ny ersättare) 

 

Länsstyrelsen har även uppmärksammat att en av ersättarna i Kommunfullmäktige 

har folkbokförts i en annan kommun än Robertsfors. Detta innebär att 

valbarhetshinder föreligger och Länsstyrelsen har fattat beslut om efterträdarval. 

 

- Inga-Britt Berglund (S) (Ny ersättare) 

 
Bilagor: 

- Michael Holmberg (M) (dnr 9019/122.109) 

- Daniel Ågren (M) (dnr 9019/121.109) 

- Wilailak Isaksson (M) (dnr 9019/122.109) 

- Inga-Britt Berglund (S) (dnr: 9019/158.109) 

- Information om kommande efterträdarval 2019-03-22 (dnr: 9019/158.109) 

- Beslut om efterträdarval A.B 2019-03-22 (dnr: 9019/158.109) 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EICUNyDWVjIR5pKOd37-vcyhkDVEEPT0
https://drive.google.com/open?id=1XJ2kSuCWsCqDmbiwIBYbmbIc1n4QwLwP
https://drive.google.com/open?id=1EICUNyDWVjIR5pKOd37-vcyhkDVEEPT0
https://drive.google.com/open?id=1RcPmU1EsdP7UMKuzq2uaRi1W9pqm3Od_
https://drive.google.com/open?id=1MTekGLy2d_BPMZbAz8p7sUFq11aeusXs
https://drive.google.com/open?id=1RcPmU1EsdP7UMKuzq2uaRi1W9pqm3Od_
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Umeå Tingsrätt  

 

Kf § 25  Dnr: 9019/105.109 
 
Entledigande av nämndemannauppdrag Robert Lindgren 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen. 

 

Jäv 

Robert Lindgren (S) anmäler jäv i detta ärende 

 

Ärendesammanfattning 

Robert Lindgren har begärt entledigande som nämndeman i Tingsrätten, varpå 

Umeå Tingsrätt har beslutat att godkänna detta. 

 

Bilaga: 

- Beslut om entledigande 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1TUXzC2dPPOBKSqPcfJl08lAGEGMkw8zg
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen 

 
 

 

Kf § 26  Dnr: 9019/127.109 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag Nina Burman 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige beviljas och 

Länsstyrelsen informeras 

 

Ärendesammanfattning 

Nina Burman (S) meddelade den  15:e mars att hon skulle vilja säga upp sitt 

politiska uppdrag i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Tillväxtutskottet, 

Samhällsbyggnadsutskottet samt Robertsfors Bostäders styrelse för 

Socialdemokraterna. 

 

Bilaga: 

- Utdrag av E-post 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen 

 
 

 

Kf § 27  Dnr: 9019/157.109 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag Michael Holmberg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen beviljas och Länsstyrelsen informeras 

 

Ärendesammanfattning 
Michael Holmberg (M) meddelade den  18:e mars (inkom till kommunen 22:a 

mars)  att han skulle vilja säga upp sitt politiska uppdrag i Kommunfullmäktige för 

Moderaterna. 

 

Bilaga: 

- Utdrag av post 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OGieEIVcGgEFbuTlS2RJpTY0418s9VPs


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-04-29              Sida 8 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 28  Dnr: 2019/115.109 
 
Årsredovisning 2018 - Robertsfors kommun   
  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2018. 

 

Ärendesammanfattning 

Redovisning av årsredovisning för Robertsfors kommun 2018. 

 

Bilaga: 

- Robertsfors kommuns Årsredovisning 2018 

- Revisionsberättelse 2018 (Tillstyrkan av förslag till beslut) 

- Revisionsrapport årsredovisning Robertsfors 2018 

- Protokoll TVU 190312 § 15 

- Protokoll BOU 190311 § 17 

- Protokoll SHBU 190311 § 37 

- Protokoll SU 190312 § 15 

- Protokoll AU 190325 § 55 

- Protokoll KS 190408 § 44 

 
Yrkande: 

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

 

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

https://drive.google.com/open?id=1n5bqQGLlH0rR1bxvHVwPQF9k95Nls2Vq
https://drive.google.com/open?id=1cYXVdSvnbWZLD6I9HRnvRARC_yeff4m-
https://drive.google.com/open?id=1DxtcAf5wuw_nAGzN-jpuXQM9z4HYRb6o
https://drive.google.com/open?id=1iEMYKqHpsUf0sKo1Ismyb8_hneTOpQcE
https://drive.google.com/open?id=1oniZLIurx1qj_ogbfuQOxRcs009TqvB5
https://drive.google.com/open?id=1xMmuSqiBuVWA69d-0UYkotWT7N9JoNuK
https://drive.google.com/open?id=1gSwRaoTk7u3m4DJ0QsNO79LU_6p1H9el
https://drive.google.com/open?id=1tNLn7_8vpSGWQILCHadnnIX8KXwCfTcj
https://drive.google.com/open?id=1hgIcHZO0E3U7blcoHz6HSnEIBG8Ogc58


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-04-29              Sida 9 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 29  Dnr: 9019/183.109 
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 -  Robertsfors 
kommunstyrelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse enlighet med 

revisorernas tillstyrkan. 

 

Jäv 
Följande ledamöter anmäler jäv med hänvisning till att de ingick i föregående års 

Kommunstyrelsen: 

Robert Lindgren (S) Ingrid Sundbom (C) Patrik Nilsson (S) 

Per B Johansson (S) Sandra Brändström (S) Ove Lindström (C) 

Kenneth Isaksson (M) Gabrielle Boström (KD) Gun Ivesund (S) 

Eva-Marie Westerlund (S) Bo Lundkvist (C) Kurt-Arne Ek (S) 

Marie Viberg (C) Jimmy Nyman (S) 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2018. 

  

Underlag 

- Revisionsberättelse Robertsfors  2018 

- Bilaga till revisionsberättelse Robertsfors 2018 

- Revisionsrapport årsredovisning Robertsfors 2018 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1cYXVdSvnbWZLD6I9HRnvRARC_yeff4m-
https://drive.google.com/open?id=1UdCIMc4ccBm-Xcs4JpAQtGZec_fuwLsa
https://drive.google.com/open?id=1DxtcAf5wuw_nAGzN-jpuXQM9z4HYRb6o
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen Norrbotten 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 30  Dnr: 9019/169.109 
 
Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Robertsforsbostäder 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Robertsfors Bostäders 

årsredovisning 2018 med tillägget att stycket om ”Beslut anställa VD” ska bytas 

mot ”Rekryteringsprocess för VD har påbörjats” och stycket anpassas därefter.  

 

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av årsredovisning för RobertsforsBostäder 2018. 

 

Bilagor: 
- Årsredovisning 2018 RoBo 

- Protokoll RoBo § 24 190327 

 

Yrkande 
Ingrid Sundbom (C): Yrkar att stycket om ”Beslut anställa VD” ska bytas mot 

”Rekryteringsprocess för VD har påbörjats” och stycket anpassas därefter.  

 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut och finner att liggande förslag har 

vunnit bifall. 

 

Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) tilläggsyrkande till beslut och finner att 

Ingrid Sundboms tilläggsyrkande har vunnit bifall. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1n6sjz7NeMHu-UvyyFr3FhKqIEEX6OjvR
https://drive.google.com/open?id=1O2_RVY7sGaqSFPNHln1CfgaZ1y_yvnL2
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen Norrbotten  

 

 

Kf § 31  Dnr: 9019/170.109 
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 - Stiftelsen 
Robertsforsbostäder 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och verkställande funktionär 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 

Ärendesammanfattning 
Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018. 

 

Bilaga:  
- Revisionsberättelse Stiftelsen Robo 2018 

- Protokoll RoBo § 23 190327 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1zkGnByEUyoPbybvXpVAme8fLVJkB-WHU
https://drive.google.com/open?id=1VOGeH7QDl0aQE3WEAQUcSkq_sDEWvJX_
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 32  Dnr: 9019/183.109 
 
Ansvarsfrihet 2018 -  övriga nämnder och beredningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för egna ledamöter i gemensamma 

nämnder, egna nämnder och fast fullmäktigeberedning samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2018. 

  

Underlag 

- Revisionsberättelse Robertsfors  2018 

- Bilaga till revisionsberättelse Robertsfors 2018 

- Revisionsrapport årsredovisning Robertsfors 2018 

  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1cYXVdSvnbWZLD6I9HRnvRARC_yeff4m-
https://drive.google.com/open?id=1UdCIMc4ccBm-Xcs4JpAQtGZec_fuwLsa
https://drive.google.com/open?id=1DxtcAf5wuw_nAGzN-jpuXQM9z4HYRb6o
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 33  Dnr: 9019/200.109 
 
Revisionsrapporter 2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
”Granskning av investeringar förskolan Robertsfors 2018” tillskjuts tillbaka till KS, 

resterande läggs till handlingarna 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med sin årliga granskning har Robertsfors kommuns revisorer 

tillsammans med PwC tagit fram tre olika revisionsrapporter. 

 

Bilagor: 
- Grundläggande granskning år 2018 (RoBo) 

- Granskning av investeringar förskolan Robertsfors 2018 

- Årlig granskning av styrelse, nämnder och demokratiberedning 

 

Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen 

 

Yrkande: 
Lars Bäckström (C): ”Granskning av investeringar förskolan Robertsfors 2018” 

tillskjuts tillbaka till Kommunstyrelsen, resterande läggs till handlingarna. 

 

Patrik Nilsson (S): Bifall till Lars Bäckströms förslag till beslut. 

 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer Lars Bäckströms (C) yrkande mot Kommunfullmäktigepresidiets 

förslag och finner att Lars Bäckströms yrkande har vunnit bifall. 

 

 

 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kdUotJFTdxt1JNXt8rCFYlnpVb_i4-YC
https://drive.google.com/open?id=1zSjPAy7Nqwp6lhUAFWJc5DaTgRYvP4j4
https://drive.google.com/open?id=1PYS8Ek5vYgSoXISOqYuV2bCtDCdvHlMa
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Kf § 34  Dnr:  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Marta Pettersson:  

1) Hur kommer det fungera med skogsbränderna i sommar? Vad finns det för 

planer och riktlinjer? 

 

2) Hur länge ska soptunnorna stå utanför  Kommunhuset innan skräpet deponeras 

till Fagerliden? 

 

3)  Hur står det till med medel till bredbandsutbyggnaden? 

 

Besvarades av Patrik Nilsson (S). 

 

1) Räddningsnämnden i Umeå som även ansvarar för Robertsfors har med 

anledning av föregående års bränder analyserat läget och fört dialog med 

respektive kommun för att stärka arbetet inom räddningstjänsten samt med 

samarbetsaktörer. Detta återkopplas rent politisk i under kommande 

Kommunstyrelsens sammanträde. 

 

2) Håller med om att det ej ser trevligt ut. Ska tillsammans försöka se hur detta 

kan lösas på ett bättre och snyggare sätt. 

 

3) Har begärt medel från Tillväxtmedel för att flytta pengar till framöver till 2021, 

och vi inväntar beslut från dem. Vidare inväntar vi besked från Riksdag och 

Regering kring detta. En inbromsning har varit tvunget att göras på grund av 

kostnadsökningar i form av dyrare grävning med mera och återrapportering till 

Kommunstyrelsen kring detta kommer göras under kommande sammanträde. 

Den plan som Kommunfullmäktige antog kommer däremot inte kunna uppnås 

på grund av kostnadsskäl. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 35  Dnr: 2019/126.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 4/2019: Medlemskap i 
Klimatkommunerna och upprättande av en koldioxidbudget 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Elisabeth Holmström och ett flertal ytterligare kommuninvånare har inkommit med 

ett medborgarförslag om att Robertsfors kommun ska: 

- Ansöka om medlemskap i föreningen “Klimatkommunerna” 

- Seriöst och grundligt utreda möjligheten att upprätta en koldioxidbudget för 

kommunen 

 

Bilaga  
- Medborgarförslag 4/2019 

- Bilaga 1 

- Bilaga 2

https://drive.google.com/open?id=1I0qNTdElW0jRLTMALZPd8wKD5aA-6uN2
https://drive.google.com/open?id=1X9nfv2-9NYU148KMfbeOSXGywe9Vxa-0
https://drive.google.com/open?id=1neYtZ7sH5KdphE9mXZprh67EFkZW_p8N
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 36  Dnr: 9019/134.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 5/2019: Utveckling av Badhuset i 
Robertsfors 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Sonja Gladh har inkommit med ett medborgarförslag om utveckling av Badhuset i 

Robertsfors med olika aktiviteter och träningsmöjligheter. 

 

Bilaga  
- Medborgarförslag 5/2019 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OaM-0wz4vLvPu-2BscYEhGElco248cwr
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 37  Dnr: 9019/174.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 6/2019: Förbättring av startpallar på 
badhuset 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Rose-Mari Elfridsson har inkommit med ett medborgarförslag om att förbättra 

startpallarna i badhuset i Robertsfors, antingen genom utbyte eller modernisering. 

 

Bilaga  
- Medborgarförslag 6/2019 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gv5qciyL_qmJpfPMoWM9JFkueHTsXh86
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 38  Dnr: 9019/182.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 7/2019: Flytt av telefonkiosk till 
Flarkens Snickeri som minnesmärke 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Lars Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag om att flytta 

telefonkiosken som finns i Bruksmuseet till tomten där Flarkens Snickeri stod 

tidigare, för att på så vis uppföra ett sorts minnesmärke. 

 

Bilaga  
- Medborgarförslag 7/2019 

 

https://drive.google.com/open?id=1QJrMXvkwc3BYLlV1EZdRseOU0KeAcjox
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   Ekonomikontoret  

 

 

Kf § 39  Dnr: 9019/117.109 
 
Förslag till ombudgetering av medel från 2018 till 2019 för 
investeringsändamål 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ombudgeteringarna till 

2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Framställning om ombudgetering av medel avseende investeringsprojekt har 

inkommit enligt nedanstående totala sammanställning: 

  

Nämnd/utskott Tkr   Bilaga 

Kommunstyrelsen 79   Bilaga 1 

- Barn- o utbildning 300 
 

Bilaga 2 

- Samhällsbyggnad 39 014 
 

Bilaga 3 

- Sociala 1 350 
 

Bilaga 4 

- Tillväxt 391   Bilaga 5 

Summa 41 134     

  
Av 2018 års budgeterade investeringsmedel på 60 224 tkr inkl. ombudgeteringar 

från 2017 till 2018, finns önskemål om att ombudgetera 41 134 tkr till 2019. 7 653 

tkr av äskandet om ombudgetering avser ombyggnation förskola i norra 

kommundelen och 23 325 tkr avser ny  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga till ombudgeteringar till 2019 (innehåller samtliga bilagor) 

- Tjänsteskrivelse (PM) 2019-03-14 

- Protokoll TVU 190312 § 17 

- Protokoll BOU 190311 § 18 

- Protokoll SHBU 190311 § 36 

- Protokoll SU 190312 § 17-20 

- Protokoll AU 190325 § 57  

- Protokoll KS 190408 § 47 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1j5yoOzuOp5QMps49vOg0HUScgF793TS1
https://drive.google.com/open?id=1Rbbnly5_fBg49KHb7fapDfIayb6N0zH7
https://drive.google.com/open?id=1J7GB_ZMNSriuetIOJWeNjYf99uDBcJjF
https://drive.google.com/open?id=17kEr8yt6UG172iQ3OOhIUhZmnuBbk5er
https://drive.google.com/open?id=18YciUbKsJu14xj17iZMrUduhHz3qqs66
https://drive.google.com/open?id=1edHX8j7f3CCqNBd4SGzxLVn7P64fAt54
https://drive.google.com/open?id=1xDmaSJmwKaMCwIa_ql4K2q3BW6gk1Zdk
https://drive.google.com/open?id=1fm36aS-j0LjO2slHMFrKPcdvERtpu7_6
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   Ekonomikontoret  

 

 

Forts. KF § 39 
 

Yrkande: 
Erland Robertsson (C):  Yrkar att Samhällsbyggnadskontorets yrkande om 

ombudgetering av projekt ”01030 Sprinkler Sjukhem Ånäset” stryks och pengarna 

används till ambulansgaraget som ska byggas. 

 

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

 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att liggande förslag 

vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Erland Robertsson (C) ändringsyrkande till beslut  och finner att 

ändringsyrkandet avslås.
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   IT-kontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 40  Dnr: 9019/128.109 
 
Äskande på grund av avvikelse i investering, byte aktiv 
utrustning Robnet  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ytterligare investeringsmedel på 546 tkr 

för 2019 motsvarande kostnaden för färdigställande av investeringen. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2018 beviljades 1 750 tkr i investeringsmedel för byte av den aktiva 

utrustningen i Robnet för att kunna säkerställa fortsatt drift av nätet. Vid 

upphandling ville inte anbudgivare lämna ett fast pris på installationen samt 

driftsättningen av komponenterna i det nya nätet. Detta pga. den undermåliga 

dokumentationen vi hade sen tidigare i vårt nät. Med anledning av detta har arbetet 

utförts på löpande timmar och den initiala bedömningen av antalet timmar som det 

normalt sett tar att driftsätta en ny switch samt dess kringutrustning. Tyvärr kunde 

inte detta hållas då fiberdokumentationen varit bristfällig på många plan och inte 

stämt överens med verkligheten i flertalet noder. Vilket har inneburit att man 

behövt köpa in betydligt mer aktiv utrustning än vi hade kalkylerat med. Inköp av 

mer utrustning har även lett till att driftsättningen tagit längre tid.  

 

Kompabilitetsproblem med gammal utrustning ute hos slutkunder har också varit 

en anledning till fördyrningen. Eftersom vi inte har en aktiv övervakning på de 

utgångna produkterna har inte entreprenörer kunnat säkerställa kompatibiliteten 

innan driftsättningen vilket genererat många felanmälningar samt utredningar kring 

dessa produkter för att matcha de nya switcharna som installerats. 

 

Då investeringen blivit dyrare än planerat äskas ytterligare investeringsmedel med 

546 tkr för år 2019, vilket motsvarar kostnaden för färdigställande av investeringen.  

 

Beslutsunderlag: 

- Tjänsteskrivelse 2019-03-12 

- Protokoll AU 190325 § 59 

- Protokoll KS 190408 § 48 

 

https://drive.google.com/open?id=18jZPOhXI5uGaPTyIgy2vT0gBaLDXSkXz
https://drive.google.com/open?id=18XC0R-Ev7IPGUcQASzzsrNimadL8la4u
https://drive.google.com/open?id=1uILFqF3jSGxtxGnUriW8j4tS4VFOn2s5
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   Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef 
 

 

 

Kf § 41  Dnr: 9019/142.109 
 
Nybyggnation ambulansgarage och anpassningar av lokal 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med minoritetsåterremiss, 

till Kommunstyrelsen med hänvisning till att det krävs ytterligare handlingar. 

 

Ärendesammanfattning 
Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för ambulanspersonalen är 

idag inte väl anpassad och personalen uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa). 

  

Befintlig lokal på Fabriksvägen kan med små medel anpassats till 

ambulanspersonalen och fylla väldigt god funktion då samarbetsprojekt mellan 

ambulans och vård startas inom kort, samt att övernattning och närhet till varm 

ambulans går att lösa på ett bra sätt. 

 

Tillägg 2019-04-04: 
Efter slutlig dialog med entreprenör under eftermiddag 2019-04-04 har 

Ambulansgaraget beräknats till 500 000 kronor av entreprenören och då gäller det 

för  helt nyckelfärdigt ambulansgarage. 

 

Beslutsunderlag: 
- Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 

- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 

- Kostnadsuppskattning 2019-04-01 

- Skiss på åtgärder  

- Protokoll AU 190325 § 60 

- Protokoll KS 190408 § 49 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 500 000 för byggandet av ambulansgarage 

och utföra anpassningar av befintlig lokal på fabriksvägen. 

 

Yrkande: 
Erland Robertsson (C): Yrkar på återremiss på grund av bristfälliga handlingar. 

     

Patrik Nilsson (S): Bifall till Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. 

 

Mimmi Norgren-Hansson (S): Bifall till Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. 

 

Lars Bäckström (C): Yrkar bifall till Erland Robertssons (C) yrkande om 

återremiss.  

 

Martin Lundgren (C): Yrkar bifall till Erland Robertssons (C) yrkande om 

återremiss. 

 
Beslutsordning: 

  Ordförande ställer Erlands Robertssons (C) återremissyrkande mot att ärendet ska 

  avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

https://drive.google.com/open?id=1vlHDWU4o_x8VG7_0d_ituCkRnR02Cb9T
https://drive.google.com/open?id=1rte0j9K_RIGHzkqwJuXS1uWxz-S4twmA
https://drive.google.com/open?id=16YgxEgetvemEkOKgEeKB-LbSxiolV1da
https://drive.google.com/open?id=1LYlGPuA5HFNlj9xIl8mJbYW3rLQE3hFE
https://drive.google.com/open?id=1dAfuC8NyCPzejjmQy0hQTe-AI2LcoFkN
https://drive.google.com/open?id=1xITXHKmymIbNE6638sQM7KXuGR_4w-tE
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   Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef 
 

 

 

Forts. Kf § 41 
 
Omröstning begärs 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss. 

 
Omröstningsresultat 
 

Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 15 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras med minoritetsåterremiss. 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Martin Lundgren (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Michael Rahm (C)  X  

Sandra Brändström (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Paavo Ruokojärvi (V) X   

Ewa-Mari Westerlund (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Gabrielle Boström (KD)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Mimmi Norgren Hansson (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Eva Jonasson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Gunilla Björn (C)  X  

Josefin Elvinsson (S) X   

Kurt-Arne Ek (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

Melker Gustavsson (SD)  X  

Summa 16 15  
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   Region Västerbotten (Dnr 336-2019)  

 

 

Kf § 42  Dnr: 9019/84.109 
 
Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 

1 januari 2020 

 

 Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom 

att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer 

skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020 

 

 Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 

regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 

(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 

kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med den 

1 januari 2020 

 

 Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 

med 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen 

 

 Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 

godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 

finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08” 

 

Ärendesammanfattning 
Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala 

utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 

2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras uppdrag 

inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att hantera har varit 

organisationen av den regionala kollektivtrafiken. 

 

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna 

ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och 

kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska 

ha ansvaret. I Västerbottens län beslutade landstinget och kommunerna att 

Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet 

från 2012-01-01. 

 

Eftersom regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att 

långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken nåtts, 

fattade landstinget och kommunerna beslut om en övergångslösning för 

ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Kollektivtrafikmyndighetens 

verksamhet lyftes in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod, 

med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under 

övergångsperioden avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna sker 

liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. 

 

Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska 

organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig lösning  
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   Region Västerbotten (Dnr 336-2019)  

 

 

Forts. KF § 42 
 

på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län 

har resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafikmyndigheten i 

Västerbotten ska organiseras och finansieras. 

 

Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Västerbotten och 

Region Västerbotten enligt följande modell: 

 

- Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de gemensamma 

kostnaderna för trafikens genomförande enligt redovisat resultat för 2017; 35,6 mkr 

 

- Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 

 

- Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av den 

nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafiken i 

Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

 

Organisering i Regionen – delskatteväxling 

Delskatteväxling innebär att skatteväxlingen omfattar det som i nuvarande 

kostnadsfördelningsmodell benämns ”gemensamma kostnader”. De gemensamma 

kostnaderna omfattar Länstrafikens administration, IT-system, 

Marknadskommunikation och den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Direkta trafikkostnader som i dagens finansieringsmodell direkt påförs respektive 

finansiär omfattas därmed ej av denna delskatteväxling. Detta innebär att länets 15 

kommuner även fortsättningsvis ska beställa och finansiera den inomkommunala 

trafiken i form av så kallat tilläggsköp. Ansvaret för den sammanhållna planeringen 

samt verkställandet av trafiken ska liksom idag åligga kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Vid delskatteväxlingen ska den trafik som nu finansieras av Region Västerbotten 

(före detta landstinget) finansieras av regionkommunen inom ramen för 

kollektivtrafikmyndigheten. Den trafik som här avses är stomlinjetrafiken med 

buss, tåg och i vissa fall anropsstyrd trafik. 

 

Kommunerna beställer och finansierar stadstrafik, inomkommunal regional 

kollektivtrafik och anropsstyrd trafik som ej går mellan kommuncentra, s.k. 

Ringbil. Kommunerna kan även beställa övrig trafik (i den mån den lyder under 

kollektivtrafikmyndigheten) och ansvarar för det ekonomiska underskott som 

uppkommer för beställd trafik. Respektive parters ansvar för det ekonomiska 

underskottet regleras i sådana fall i ett avtal eller en överenskommelse. 

 

Finansieringen från kommunerna av den inomkommunala trafiken är vid en 

delskatteväxling att betrakta som ett tillköp av trafik enligt lag 2012:1065. 

 

Delskatteväxlingen omfattar 35,6 Mkr. Skatteväxlingsnivån är 5 öre och är 

beräknad på utfallet 2017. SKL har genomfört beräkningen som baseras på de 

gemensamma kostnaderna för kollektivtrafiken. 

 

Effekter vid delskatteväxling 

Styrkan i en modell där kollektivtrafikmyndigheten organisatoriskt placeras i 

Regionkommunen är att den viktiga kopplingen till regional utveckling och 
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Forts. KF § 42 
 

infrastrukturfrågor bibehålls. Regionkommunen är ett direktvalt politiskt organ 

vilket ger en ökad demokratisk styrka till organisationsmodellen. En organisatorisk 

placering av myndigheten i regionkommunen innebär att kommunerna ej har en 

kommunal-politisk representation i regionkommunen. Behovet av att bibehålla 

befintlig samverkan och skapa ytterligare ytor för samverkan politiskt och 

tjänstemannamässigt mellan kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten i 

regionkommunen är viktig. 

 

En delskatteväxling innebär att kommunerna i stort bibehåller den idag upparbetade 

modellen för inflytande över finansiering och utformning av den trafik som finns 

inom 

respektive kommun. Finansieringsmodellen med en delvis skatteväxling innebär att 

endast de ”gemensamma kostnaderna” växlas och att det direkta inflytandet över 

trafikutformningen över den inomkommunala trafiken liksom idag bibehålls genom 

att 

kommunerna beställer och finansierar denna trafik genom tillköp. 

 

Vid en delskatteväxling finns möjlighet att under en övergångsperiod införa ett 

omställningsbidrag mellan kommunerna. SKL har tagit fram ett omställningsbidrag 

under tre år vid en delskatteväxling. Siffrorna baseras liksom för beräkningen av 

skatteväxlingen på 2017 års utfall. 

 

Beslutsunderlag 
- Missiv “Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten” 

- Protokoll AU 190325 § 52 

- Protokoll KS 190408 § 55 

 

Yrkande: 

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

https://drive.google.com/open?id=1iOW_GZqYXKo6CCZ_lueUXVwOpBfHhqKA
https://drive.google.com/open?id=1pRIYPEGdlkQsr6B3N80QtP4iuj0O3ZS-
https://drive.google.com/open?id=1wuZkFcbtSZocRYJY2p-6SU5X3maghJ9Y
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Kf § 43  Dnr: 9019/141.109 
 
Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i 
samband med förändrad organisation och finansiering av 
Regionala Kollektivtrafiksmyndigheten (RKM) och Länstrafiken 
AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Godkänna att Region Västerbotten tillsammans med kommunerna 

utvärderar Västerbottensmodellen. 

 Godkänna att Region Västerbotten anhåller hos behörig myndighet om att 

länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i 

kostnadsutjämningen ska uppdateras. 

 

Ärendesammanfattning 
Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat ett behov 

av att se över formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 

ska organiseras och finansieras. Region Västerbotten har ett uppdrag att 

tillsammans med kommunerna ta fram ett förslag till långsiktig lösning. 

 

När nu regionen gör ett omtag med bland annat en ny finansieringsmodell för RKM 

och för gemensamma kostnader i Länstrafiken AB har det framkommit önskemål 

om att även aktualisera övriga finansiella modeller som berör kollektivtrafiken i 

länet. Detta handlar om den så kallade Västerbottensmodellen och 

kostnadsutjämningen för kollektivtrafik. Västerbottensmodellen är den modell som 

fördelar intäkter och kostnader för kollektivtrafik i länet (modellen beskrivs i 

rapporten om kollektivtrafikens organisering och finansiering). Modellen gäller 

sedan 2005 och har införts succesivt. I samband med att finansieringen av RKM 

och Länstrafiken AB förändras är det lämpligt att utvärdera och vid behov förändra 

denna modell. Syftet med en utvärdering är att skapa en aktuell, transparent och 

rättvis modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna utvärdera 

modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt eventuella förslag till 

förändringar. Modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen baseras på de 

kostnader för kollektivtrafik som kommunerna hade 2009. Kostnaderna har 

förändrats under de senaste 10 åren, vilket medför att modellen sannolikt inte 

utjämnar på ett korrekt sätt mellan kommunerna i länet. På samma sätt som för 

Västerbottensmodellen är det lämpligt att i samband med övriga förändringar 

aktualisera kostnadsutjämningen med så rättvisande underlag som möjligt. Den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten bör därför anhålla hos behörig myndighet om 

att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen 

ska uppdateras. Syftet med en uppdatering är att givet kostnadsutjämningens 

utformning skapa en så aktuell modell som möjligt. 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Region Västerbotten (20190218) 

- Protokoll AU 190325 § 53 

- Protokoll KS 190408 § 56 

 

Yrkande: 

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

https://drive.google.com/open?id=1xiKKw7rn4JWHxqEnKwKuYnvWjlvp64YS
https://drive.google.com/open?id=1Wz7Lf0JaKaCYIhzb_NM9UXtXjMg57Xcp
https://drive.google.com/open?id=1i1jF2AVRHT7287kSFpoEAiDpHtHvCG7J
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Kf § 44  Dnr: 9019/66.109 
 
Indexreglering av taxa för Robertsfors kommuns allmänna 
vatten och avloppsanläggning 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en indexreglering av anläggnings- och 

brukningsavgifterna i taxan för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. Detta ska gälla från 1 juni 2019. 

 

Ärendesammanfattning 
(Totalt utdrag från SHBU protokoll § 47) 

 

VA-verksamhetens kostnader har ökat, bland annat har kostnader för VA-material, 

drivmedel och löner gått upp. Enligt § 9 och § 21 i taxan har vi möjlighet att 

indexreglera avgifterna årligen efter ändring i konsumentprisindex. Avgifterna i nu 

gällande taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning är 

baserade på indextalet för september 2017 (323,62). Jämfört med index för 

september 2018 (331,14) har det ökat med 2,3 % VA-verksamheten höjer därför 

brukningsavgifter och anläggningsavgifter för vatten och avlopp med 2,3 % från 

och med 1 april 2019. 

  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Samhällsbyggandsutskottet beslutar föreslår att föregående beslut från 

Arbetsutskottet § 40 kompletteras med den här skrivningen gällande indexreglering 

av taxa för Robertsfors kommun allmänna vatten och avloppsanläggning. 

  

Komplettering: Önskar Arbetsutskottet ytterligar information kontaktas chefen för 

GVA. 

 

Bilaga: 

- Förslag VA-taxa 2019 

- Indexhöjning VA-taxa 2019 

- Protokoll SHBU 190121 § 30 

- Protokoll AU 190204 § 40 

- Protokoll SHBU 190311 § 47 

- Protokoll AU 190325 § 78 

- Protokoll KS 190408 § 59 

 

Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en indexreglering av anläggnings- och 

brukningsavgifterna i taxan för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. Detta ska gälla från 1 juni 2019. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Fullmäktigepresidiets förslag till beslut har vunnit 

bifall.  

 

https://drive.google.com/open?id=1Ju-jzRgArqWzl7n5IIbi1RKWHRy8lWew
https://drive.google.com/open?id=1NH5YaFk3hJFpx6-ET5PTum05vilmM1L2
https://drive.google.com/open?id=1LwLhwxaVBBaOeV3Zzr6gdVSewOJfgDRH
https://drive.google.com/open?id=1ywSvKUgwUg2XeyfxbdagF21L6b-Eh6sf
https://drive.google.com/open?id=1Zpgh5elRwSOtd2bGm3xd4d-NCw7tW0Lu
https://drive.google.com/open?id=1DTfd1MWo4AJpZ0-ZXAN2VCmRrm5MoIHa
https://drive.google.com/open?id=1JwKhWcXxrKqMxdl6E602HHZaYhShXF3t


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2019-04-29              Sida 29 (40)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Demokratiberedningen  

 

 

Kf § 45  Dnr: 9019/167.109 
 
Demokratiberedningens beredningsprocess 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och skickar informationen vidare till 

Demokratiberedningen 

 

Ärendesammanfattning 
Under fullmäktigesammanträdet 4 mars lyftes frågor om hur 

Demokratiberedningen faktiskt skulle bereda sina ärenden och om det var möjligt 

att beredningen kunde lämna förslag till Fullmäktige direkt utan beredning.  

 

Följande står i Demokratiberedningens reglemente (en del av Kommunfullmäktiges 

arbetsordning).  

“Beredningen har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast 

beredningsorgan till kommunfullmäktige. Demokratiberedningen får väcka ärenden 

i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde” … “Demokratiberedningen skall bereda 

ärenden till fullmäktige och lämna förslag till ställningstagande i fullmäktige”. 

 

Således har Demokratiberedningen rätt att väcka ärenden och därmed inleda dess 

beredning. Däremot står följande i kommunallagen (5 kap): 

26 §   Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

27 §   Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd 

vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. 

28 §   Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en 

annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 

nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

 

Dessa riktlinjer går således inte nödvändigt emot varandra i och med att rätten att 

väcka ärende samt rätten att lägga förslag till beslut till Kommunfullmäktige 

fortfarande innehas av en fullmäktigeberedning. Däremot skall ärenden enligt §§ 

27-28 även gå igenom verksamhetsansvarig nämnd för att denna skall kunna yttra 

sig. Vidare ska Kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig.  

 

Bilagor: 

- Protokoll KF 190304 § 17 

- Protokoll AU 190325 § 74 

- Protokoll KS 190408 § 71 

 

Yrkande: 

Sara Mi Liljeholm (S): Tilläggsyrkande om att informationen skickas vidare 

till Demokratiberedningen. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=17OCJ9FrA_z4hFrqjrPFiw5LW-u-0SsW2
https://drive.google.com/open?id=1uRR2GTyisQ_tk4f0F2FdeoTEC0rKWLzi
https://drive.google.com/open?id=1jdZAY-ZYFWDSx-ABLAh5n1NGu7J5f5N9
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Forts. KF § 45 
 
Beslutsordning: 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

Kommunstyrelsens förslag vinner bifall.  

  
Ordförande ställer Sara-Mi Liljeholms tilläggsyrkande till beslut och finner att 

Sara-Mi Liljeholms förslag vinner bifall.  
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Kf § 46  Dnr: 9019/151.109 
 
Revidering - Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn 
enligt alkohol- och tobakslagstiftningen 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen taxa antas samt börja gälla 2019-07-01, 

samt att föregående taxa upphävs samma datum. 

 

Ärendesammanfattning 

Med anledning av den nya "Lag om tobak och andra liknande produkter" som 

träder i kraft 1 juli 2019 finns ett behov att göra förändringar i den taxa som finns 

idag. En stor andel ansökningar om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 

förväntas inkomma under sommaren och hösten 2019. Finns ingen, av 

Kommunfullmäktige fastslagen, taxa då kommer inte någon avgift kunna tas ut för 

dessa ärenden som förväntas ta mycket tid i anspråk. 

  

Ärende 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har ansvar för tillsyn och prövning av ärenden 

inom tobaksområdet. En taxa, Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn 

enligt alkohol- och tobakslagstiftningen, fastställdes i KF 2016-04-18. Ingen 

översyn eller indexhöjning har senare skett. 

  

Ny tobakslag 

Regeringen har fattat beslut om en ny tobakslag, Lag om tobak och andra liknande 

produkter. De flesta paragrafer börjar gälla 1 juli 2019. Den nya lagen innebär 

bland annat att det blir tillståndspliktigt att sälja tobaksvaror. Idag krävs enbart 

anmälan. Det är kommunen som ska granska tillståndsansökningarna. Kommunen 

har enligt nya lagen rätt att ta ut avgift för tillståndsprövningen. 

  

Tillståndsprövning 

Den tillståndsprövning som ska ske med anledning av ansökan om försäljning av 

tobaksvaror ska enligt lagstiftarna vara jämförbar med den prövning som idag görs 

för ansökan om serveringstillstånd. Detta är en omfattande prövning där bland 

annat den sökande samt dess styrelses personliga vandel undersöks. Det vill säga 

deras ekonomiska skötsamhet. Uppgifter inhämtas bland annat från skatteverket, 

kronofogden och polisen. Annat som ska granskas och bedömmas i prövningen är 

budget, finansiering, lokal, meny m.m. Den tid Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

lägger på ett ärende om stadigvarande serveringstillstånd uppskattas vara minst 15 

timmar i genomsnitt. 

  

Avgifter serveringstillstånd 

Enligt Robertsfors kommuns taxa är avgiften för ett stadigvarande 

serveringstillstånd 6000 kronor. Denna taxa togs fram i samband med att 

Samhällsbyggnadskontoret övertog ansvaret för detta område januari 2016. Då 

ingen erfarenhet fanns gällande tidsåtgång i ärendehanteringen så utgick taxan helt 

från andra kommuners taxa, både närliggande kommuner och andra kommuner i 

jämförbar storlek. Taxan lades på en mycket låg nivå. 
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Sommar/höst 2019 

I kommunen finns idag 10 anmälda försäljningsställen för tobaksvaror. Dessa 

ställen har till och med 1 november på sig att söka tillstånd. Under sommaren och 

hösten förväntas därför ett stort antal ansökningar inkomma till 

Samhällsbyggnadskontoret. Ansökningarna beräknas kräva minst 10 timmars 

handläggningstid per ansökan. Ifall det inte finns en taxa fastställd innan kommer vi 

inte att kunna ta betalt för dessa prövningar. 

  

Ny taxa 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har idag arbetat med serveringstillstånd i tre år. 

Vi vet ungefär hur lång handläggningstid de olika ärendena har. Vår bedömning är 

att taxan för alkohol och tobak bör gås igenom och ändringar göras. Dels ändringar 

till följd av nya lagen och dels ändringar för att avgifterna mer ska spegla det arbete 

handläggaren lägger ner i de olika ärendena (handläggningstid). 

  

På grund av tidsbrist väljer Samhällsbyggnadskontoret att idag enbart föreslå ett 

tillägg gällande avgift för tillståndsprövning av tobaksförsäljning. En översyn av 

hela alkohol- och tobakstaxan kommer att ske senare i vår. 

  

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

och tobakslagstiftningen. 

- Information om ny lag om tobak och liknande produkter (Information från 

Länsstyrelsen) 

- Protokoll SHBU 190311 § 42 

- Protokoll AU 190325 § 76 

- Protokoll KS 190408 § 74 

 

 

Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagen taxa antas samt börja gälla 2019-07-01, 

samt att föregående taxa upphävs samma datum. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Fullmäktigepresidiets förslag till beslut har vunnit 

bifall 

https://drive.google.com/open?id=1h4N0Wp5PWPjnDyfXNHxEXen5nmICS6am
https://drive.google.com/open?id=1h4N0Wp5PWPjnDyfXNHxEXen5nmICS6am
https://drive.google.com/open?id=1P7YpbXsJDqfIc1ITEcybGhLaR61GmW4o
https://drive.google.com/open?id=1P7YpbXsJDqfIc1ITEcybGhLaR61GmW4o
https://drive.google.com/open?id=1ZXtF3rXpfhB-YJKhqCQM_jGDC16jid1f
https://drive.google.com/open?id=1-BeWwjByrLG5TRsrsuH2m8fVkEzVVKng
https://drive.google.com/open?id=14474YmdjDbi5YOHoh-I_TXZwa_KrL2bD
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Kf § 47  Dnr: 9017/20.109 
 
Motion 1/2017 gällande efterskottsbetalning tillsynstjänster 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning för 

att ge tillväxtutskottet möjlighet att ge yttrande ur ett näringslivsperspektiv. 

  

Ärendesammanfattning 
Tillsyn och tillväxts slutrapport avser livsmedelstillsyn och tillsyn enligt 

alkohollagen gentemot besöksnäringsföretag. Därav kommer underlaget nedan 

beröra det tillsynsområdet och ej andra inom samhällsbyggnads uppdrag. 

Rapporten hänvisar till den så kallade Rättviksmodellen för livsmedelskontroll. 

Rättviksmodellen går i korthet ut på att avgiften är uppdelad i två delar, en fast 

avgift och en rörlig avgift. Företagaren betalar en årlig administrativ avgift och 

debiteras sedan för utförd kontroll. Det gör att Rättviksmodellen har en fast och en 

rörlig avgift för året. I dagsläget har Robertsfors kommun en årlig riskklassificerad 

avgift för verksamheter som omfattas av tillsyn inom livsmedelslagstiftning och 

alkohollagen. Alkohollagen har ingen riskklassad taxa. 

  

I Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter (SFS 2006:1166) 3§ första stycket framgår det att en 

kontrollmyndighets kostnader för den offentliga kontrollen av livsmedel och 

ekologisk produktion ska täckas av en årlig avgift. Vidare står det i samma paragraf 

tredje stycket att bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en 

kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig 

kontroll (Näringsdepartementet, 2006). 

  

Robertsfors kommun har liksom de flesta kommuner i Sverige en riskbaserad årlig 

avgift för livsmedelstillsyn. Den riskklassningsmodell som används har fastställts 

av fullmäktige. Klassningen tar hänsyn till vilka risker det finns med den 

verksamhet som bedrivs och hur många människor som skulle drabbas ifall något 

blir fel. Den har också en erfarenhetsfaktor som gör att en verksamhet med få 

anmärkningar vid inspektioner kan få sänkt antal kontrolltimmar nästa år. Det ska 

löna sig att göra rätt. 

Miljöinspektören gör i stort sett alltid riskklassningen tillsammans med företagaren 

för att allt ska bli rätt. Finns tveksamheter gällande storleken på verksamheten så 

placeras den i den lägre storleksgruppen tills företagaren har bättre koll på hur 

mycket mat de säljer. Ett beslut om avgift fattas aldrig utan att det kommunicerats 

med företagaren. 

  

Den rättelsetrappa som beskrivs i Tillväxt och tillsyns slutrapport har stora likheter 

med det arbetssätt som tillämpas vid den operativa tillsynen inom både 

livsmedelsområdet och alkohollagen. En muntlig dialog förs alltid med 

verksamhetsutövaren vid tillsynsbesöket där eventuella brister påpekas. Efter 

tillsynsbesöket skrivs en inspektionsrapport i vilken bristerna återigen beskrivs. Här  
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kan utveckling ske för att tydliggöra vilka ev kostander som tillkommer för rättning 

av brister, en modell som då tar intryck från Tillväxt och tillsyns slutrapport. 

  

Miljöinspektörerna på Samhällsbyggnadskontoret/miljö upplever att inställningen 

från de verksamheter de har tillsyn över att de är överlag positiva. Många 

företagare tycker att inspektionerna är givande då de får råd och information kring 

de regler som gäller. Robertsfors kommun arbetar även utifrån modellen En väg in, 

vilket innebär att en näringsidkare har möjlighet att få tidig rådgivning inför 

förändring eller start av sin verksamhet gällande vilka tillstånd mm som krävs. 

Detta stöd är helt avgiftsfritt för företaget. 

  

Samhällsbyggnadskontoret har ej mottagit klagomål angående att den årliga 

avgiften ska betalas i förskott. De verksamheter som har årlig avgift har också fått 

den tillsyn de har betalat för vilket redovisas i tillsynsrapport till kommunstyrelsen. 

Då tillsynsavgiften idag även är riskbaserad ger nuvarande modell en tydlighet för 

företagaren gällande kända avgifter för året. Modellen innebär även lägre 

administrativa kostnader för kommunen vilket i sin tur håller nere tillsynsavgiften 

för den enskilde näringsidkaren då tillsynsverksamheten enligt lagstiftningen fullt 

ut skall vara avgiftsfinansierad och ej täckas av skatter. I kritik som framkommit 

när det gäller de avgiftsmodeller som finns med efterdebitering så påpekas att 

avgiften för mycket små företag blir större. Den administrativa avgiften ligger lika 

högt eller högre än de haft tidigare. Och då tillkommer en avgift för varje gång en 

inspektion görs. 

  

2017 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att se över den modell för 

riskklassning av livsmedelsverksamheter som används. Syftet är att öka förståelsen 

för den kontroll som utförs och avgifterna som är kopplade till denna kontroll samt 

att skapa förutsättningar för en enhetligare tillämpning av modellen. Med anledning 

av att flera kommuner infört eller planerar att införa efterhandsdebitering har också 

denna fråga utretts. Att införandet av efterhandsdebitering sker på initiativ av 

enskilda kommuner kan leda till bristande likvärdighet i hur avgifter för 

livsmedelskontroll tas ut av företag. Arbetet resulterade i en rapport där också ett 

förslag till ny riskklassningsmodell fanns. Sommaren 2018 remitterade rapporten 

och i remissammanställningen (okt-2018) är förslaget att arbetet med nya modellen 

ska fortsätta och enligt tidsplanen ska föreskrifter gällande ny riskklassningsmodell 

beslutas under våren 2020 för att sedan börja tillämpas januari 2021. När det gäller 

efterdebitering av avgifter så lämnade Livsmedelsverket oktober 2017 in en 

hemställan till Näringsdepartementet om att utreda frågan om möjlighet till 

efterhandsdebitering. Här står bland annat att Livsmedelsverket bedömer att ett 

införande av efterhandsdebitering bör vara obligatoriskt för samtliga 

kontrollmyndigheter för att säkerställa likvärdighet. Livsmedelsverket bedömer att 

det krävs en ändring av nuvarande avgiftsförordning, då modellen som föreslås 

innebär att kravet på en årlig avgift utgår. Frågan är under beredning på 

Näringsdepartementet. 

 

Med anledning av pågående process och kommande lagändringar anser 

Samhällsbyggnadschefen att efterhandsdebitering liknande den så kallade 

Rättviksmodellen inte bör införas. 
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Bilaga 

Motion 1/2017 

Protokoll AU (Allmänna utskottet) 170516 § 82 

Protokoll KS 170530 § 92 

Protokoll KF 170619 § 59 (minoritetsåterremiss) 

Protokoll SHBU 190311 § 56 

Protokoll AU 190325 § 82 

Protokoll KS 190408 § 79 

  

Referenser 
Näringsdepartementet, Svensk författningssamling 2006:1166, Förordning om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2006. 

Livsmedelsverket, Aktuella frågor kring efterdebiterad respektive utebliven 

kontroll, 2015, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--

kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/aktuella-fragor-kring-efterdebiterad-

respektive-utebliven-kontroll/ (hämtad 2017-03-20). 

 

Yrkande:  

Ingrid Sundbom (C):  Yrkar att motionen återremitteras för ytterligare beredning 

för att ge tillväxtutskottet möjlighet att ge yttrande ur ett näringslivsperspektiv. 

 

Ingrid Sundbom (C): Yrkar att på att första attsatsen i motionen ändras till: 

- Att Robertsfors kommun arbetar för att införa efterskottsbetalning av 

tillsynsavgifter till företag, när kommande lagförändringar gör det möjligt. I övrigt 

bifall till den andra att-satsen. 

 

Patrik Nilsson (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Paavo Ruokojärvi (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Beslutsordning: 
  Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) återremissyrkande mot att ärendet ska 

  avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 
Omröstning begärs 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1XFQWI3iAupM26rJo9wEaW3HWv0j-OaZx
https://drive.google.com/open?id=1mnJ-g2gZUbEGltjIpQiLj1II8EAE4B1D
https://drive.google.com/open?id=1tWcyEU7VFSinNi293hJh5zoK6wcZvav0
https://drive.google.com/open?id=17OCJ9FrA_z4hFrqjrPFiw5LW-u-0SsW2
https://drive.google.com/open?id=1O7Rwyzqv6Lm8Ih1hadl_0aP3hlHA2H6H
https://drive.google.com/open?id=1KuMsGg8emOGgju2Uj2c9jbYq4arqWMdA
https://drive.google.com/open?id=10uKV-nSXlQu3ej3hanIraCBiR94OHH04
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/aktuella-fragor-kring-efterdebiterad-respektive-utebliven-kontroll/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/aktuella-fragor-kring-efterdebiterad-respektive-utebliven-kontroll/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/aktuella-fragor-kring-efterdebiterad-respektive-utebliven-kontroll/
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Omröstningsresultat 
 

Omröstningsresultat: med 15 ja-röster mot 16 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Martin Lundgren (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Michael Rahm (C)  X  

Sandra Brändström (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Paavo Ruokojärvi (V) X   

Ewa-Mari Westerlund (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Gabrielle Boström (KD)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Mimmi Norgren Hansson (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Eva Jonasson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Gunilla Björn (C)  X  

Josefin Elvinsson (S)  X  

Kurt-Arne Ek (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

Melker Gustavsson (SD)  X  

Summa 15 16  
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Kf § 48  Dnr: 9019/105.109 
 
Fyllnadsval till Nämndeman i Tingsrätten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige väljer Hans Lindgren (S) till nämndeman i Tingsrätten 

 

Hans Lindgren                             

Övre Åkulla 30 

915 98 Bygdeå 

 
Ärendesammanfattning 
Umeå Tingsrätt har skickat en hemställan till Robertsfors kommun med anledning 

av att nämndeman Robert Lindgren entledigats som nämndeman i Tingsrätten efter 

egen begäran. Perioden avser resterande uppdragsperiod under 2016-2019 (från 

kommunfullmäktigebeslutsdatum fram till 2019-12-31). 

 
Bilaga: 

- Hemställan från Tingsrätten 

 
Valberedningsutskottets förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige väljer Hans Lindgren (S) till nämndeman i Tingsrätten. 

https://drive.google.com/open?id=1pUmWWh3HuDmPr8dPPZBTO3c6Vh7HuamJ
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Kf § 49  Dnr: 9019/201.109 
 
Fyllnadsval till ersättare i Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige väljer Kjell-Åke Nilsson (S) som ersättare till 

Kommunstyrelsen. 
 

Ärendesammanfattning 
I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen 

krävs ett fyllnadsval. 

 
Valberedningsutskottets förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige väljer Kjell-Åke Nilsson (S) som ersättare till 

Kommunstyrelsen. 
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Kf § 50  Dnr: 9019/187.109 
 
Anmälan motion 1/2019: Habiliteringsersättning 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
 

Marie Viberg (C) och Lars Tängdén (C) har inlämnat en motion avseende 

Habiliteringsersättning 2019. 

 
Bilagor: 

- Motion 1/2019 

https://drive.google.com/open?id=1oODSeGfMrmxhkE5ItakPV-xC7Qb_n1VA
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Kf § 51  Dnr:  
 
Övriga frågor  
 
Paavo Ruokojärvi (V) vill uppmana alla närvarande ledamöter och tittare att 

vara goda förebilder nu under Valborg och ej langa eller på annat vis främja 

alkoholkonsumtion bland unga. 

 

Eva Jonasson (S) vill uppmana alla närvarande ledamöter och tittare att gå 

och rösta under kommande Europaparlamentsval i vår. 
 


