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Kf § 1   
Ks § 12  Dnr 9014/07 042 
 
Hemställan om överflyttning av medel inom investeringsbudget 
2013 
 
Ungdomsgården i Ånäset har flyttats till nya lokaler. Upprustningen har 

uppgått till ca 200 000 kr. Inga budgeterade pengar finns i 

investeringsbudget för 2013. Däremot finns ett överskott på projekt 0095, 

takrenovering gamla sjukhemmet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

 

200 000 kronor avsätts till upprustning av ny lokal till ungdomsgård i Ånäset 

och pengar flyttas från investeringsprojektet på gamla sjukhemmet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Carin Elofsson 

Äu  
 

 

Kf § 2 
Ks § 18   Dnr 9013/26 109 
 
Avveckling av ungdomsgymnasiet  
 

Jenningsskolan har under flertalet år haft problem med rekrytering av elever 

till ungdomsgymnasiet, med följden att kostnaden per gymnasieelev skjutit i 

höjden. Detta ledde fram till att kommunstyrelsen 2013-04-02, §47 

beslutade att samtliga program på Jenningsskolans ungdomsgymnasium 

stängs för sökning/intag med omedelbar verkan. 

 

Ovanstående beslut har lett fram till att ungdomsgymnasiet är under 

avveckling i och med att inga nya elever tillkommer. Den utbildning som 

idag finns kvar är sista terminen på Omvårdnadsprogrammet för två elever 

samt Industriprogrammet där det finns sex elever i åk 2 som gör sitt tredje år 

med avslut vårterminen 2015.  

 

För att skapa tydlighet bör en plan för avveckling av ungdomsgymnasiet tas 

fram. Detta kräver dock beslut om att ungdomsgymnasiet ska avvecklas. 

 

Underlag 
Protokoll bou 2014-02-03 § 4 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

-Att ungdomsgymnasiet avvecklas  efter vårterminen 2015. 

-Att en plan för avveckling av ungdomsgymnasiet skyndsamt tas  

fram. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfV253MWlmakJyckk/edit
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Kf § 3 
Ks § 20                            Dnr 9011/293 109 
 

Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, Robertsfors 
samhälle 
 

Kommunstyrelsen har i beslut 2012-12-11 § 202 begärt att en översyn av 

hastigheten inom Robertsfors samhälle ska göras. 

Samhällsbyggnadskontoret har under vintern arbetat fram ett förslag till nya 

hastighetsbegränsningar. 

 

Bakgrund 
Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, 

vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 

km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre 

överensstämmer med vägens standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, 

minskad miljöpåverkan och ökad respekt och acceptans för 

hastighetsgränserna. 

Kommunen beslutar om gränsen för tättbebyggt område och beslutar om 

alla hastighetsbegränsningar inom det området, oavsett vem som är 

väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i 

hela eller delar av ett tättbebyggt område (3 kap 17 § TrF). Innan ett 

hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta den 

polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra 

sig över förslaget (10 kap 5 § TrF). 

Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya 

hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa försök finns 

att läsa i rapporten ”Nya hastighetsgränser i tätort – resultat av försök i 

några svenska kommuner”, Institutionen för trafik och samhälle, LTH. 

Utvärdering av tätortsförsöket med nya hastighetsgränser visar på 

betydande vinster vid ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. 

Medelhastigheten sjunker med cirka 3 km/tim. Från 

trafiksäkerhetssynpunkt ger det en minskad risk för dödsolyckor med 25-30 

procent. Förutom att hastighetsnivån sjunker minskar 

hastighetsspridningen. Trafiken flyter i en något lägre och jämnare takt. 

Detta minskar inte bara bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan 

bidrar även till minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna 

påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre samhälle. 

Enligt handboken ”Rätt fart i staden” som SKL och Vägverket arbetat fram 

som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, överlever nio av tio 

oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, vid 40 km/tim 

överlever sju av tio. Vid 50 km/tim överlever bara två av tio olyckan. 

Trafiksäkerheten och miljön gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-

gator eftersom trafiken blir mindre ryckig. 
 

I Trafikverkets slutrapport ”utvärdering av nya hastighetsgränser” från 

2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns inom 

tättbebyggt område. 
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Forts kf § 3 
 
Studier i Göteborg om hastighetsbegränsningen 30 km/tim utanför skolor 

på dagtid gör gällande att det är motiverat med längre tidsintervall med 30 

km/tim eftersom de flesta olyckor vid skolor förekommer på andra tider än 

skoltider. Skolor och anläggningar i anslutning till skolor används ofta för 

fritidsaktiviteter på både kvällar och helger, ofta när det är mörkt, vilket 

ökar riskerna i trafiken. 

 

Förslag 

Robertsfors samhälle består till stor del av villakvarter med många 

korsningar och många utfarter från fastigheter. Det finns bara ett fåtal 

separata gång- och cykelbanor. Huvudgatan Storgatan är lång, rak och 

relativt bred, vilket ökar risken för högre fordonshastigheter. Det finns 

många trafiksäkerhetsrisker längs gatan, affärer på båda sidor, vilket leder 

till att många människor korsar gatan, parkeringar med utfart direkt till 

Storgatan, flera fastigheter har parkeringar framför butiken vilket leder till 

att fordon måste backa direkt ut på Storgatan. Det finns både skolor och 

äldreboenden längs vägen, två ställen där de mest utsatta oskyddade 

trafikanterna rör sig. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen blir 40 

km/tim i hela Robertsfors samhälle samt att 30 km/tim på Storgatan utanför 

Tundalsskolan förlängs till att gälla vardagar 06.00 – 20.00 istället för 

dagens 07.30 – 16.30. Detta med tanke på fritidshemmets öppettider och 

upprustningen av skolgården som lett till att fler barn vistas i området 

utanför skoltid. 

 

Bilaga: Karta 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 17 § 

andra stycket trafikförordningen (1998:1276) besluta följande: 

 

Att på väg 651 vid Tundalsskolan i Robertsfors på en sträcka mellan 10 

meter nordväst om Stantorsgatan och 50 meter nordväst om 

Skolgatan/Aseavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 

kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och 

helgdag, mellan klockan 06.00 och 20.00. 

 

Att inom tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal 

trafikföreskrift 2409-2010-0091, får fordon inte föras med högre hastighet 

än 40 kilometer i timmen. 
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Forts Kf § 3 
 

Yrkanden på kommunfullmäktiges sammanträde 

Magnus Forsberg (fp): 30 km/tim alla dagar dygnet runt. 

Lars Bäckström (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Lindgren (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att inom 

tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal 

trafikföreskrift 2409-2010-0091, får fordon inte föras med högre hastighet 

än 40 kilometer i timmen, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Forsbergs yrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 3 kap 17 § andra stycket 

trafikförordningen (1998:1276) besluta följande: 

 

Att på väg 651 vid Tundalsskolan i Robertsfors på en sträcka mellan 10 

meter nordväst om Stantorsgatan och 50 meter nordväst om 

Skolgatan/Aseavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 

kilometer i timmen. Förbudet gäller alla dagar dygnet runt. 

 

Att inom tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal 

trafikföreskrift 2409-2010-0091, får fordon inte föras med högre hastighet 

än 40 kilometer i timmen. 
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Kf § 4 
Ks § 21  Dnr 9014/18 109 
 

Slutrapport 2013 - Demokratiberedningen 
 

Demokratiberedningen har antagit slutrapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Underlag 
Slutrapport Demokratiberedningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Demokratiberedningens slutrapport 2013. 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSEIxM1RjVS1IVkk/edit
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Kf § 5 
Ks § 31 
 

Aktiviteter 2014 – Demokratiberedningen 
 

 Integrationsmöte flyktingsekreterare 

 Planering och genomförande av aktivitet Grönt Expo 

 Planering och genomförande av aktivitet riktad mot unga 18-25 år i 

samverkan med Robertsfors-Machakos 18-25. (chat eller annat). 

 Slutrapportering och utvärdering. 

 
Demokratiberedningens beslut 
 

Magnus tar kontakt med gruppen 18-25 Robertsfors-Machakos kring om vi 

kan samverka med någon aktivitet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner aktivitetsplanen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslag på kommunfullmäktiges sammanträde: 

Magnus Forsberg (fp) föreslår att demokratiberedningen får samma 

uppdrag som 2013, att samordna det övergripande demokratiarbetet samt 

verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald. 

 

Lars Bäckström (c) ställer sig bakom Magnus Forsbergs förslag samt att 

texten i punkt 2 ändras till planera och bedriva en aktivitet under Grönt 

Expo. 

 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Forsbergs förslag samt Lars 

Bäckströms ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige godkänner 

förslagen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
   

Att godkänna aktiviteter 2014 

 

Att demokratiberedning uppdras att utifrån 2013 års aktivitetsplan arbeta 

med att samordna det övergripande demokratiarbetet samt verka för 

förbättrad representativitet, integration och mångfald. 

 

Att punkt 2 ändras till: Planera och bedriva aktivitet under Grönt Expo. 
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Kf § 6 
Ks § 175  Dnr 9013/254 109 

 

Krishanteringsplan Robertsfors kommun 2014-2016 
 

Vid allvarliga och extraordinära händelser har kommunen ansvar för att den 

egna verksamheten fungerar samt att i den mån det är möjligt minska 

konsekvenserna av det inträffade för kommunens invånare. Kommunen 

ansvarar även för samordning och inriktning av alla krishanteringsåtgärder 

inom sitt geografiska område, både före och under en händelse. 

 

Allmänna utskottet har vid sammanträdet 2013-12-03 beslutat godkänna 

krishanteringsplanen och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

Underlag 

Krishanteringsplan 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

krishanteringsplan för Robertsfors kommun 2014-2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 7 
Ks § 180  Dnr 9013/281 109 
 
Folkhälsopolitiskt program  

 
Robertsfors folkhälsoråd startades år 2012. Folkhälsorådet är ett organ för att 

lyfta folkhälsofrågorna och skapa samverkan och förutsättningar för ett mer 

konkret folkhälsoarbete i kommunen. Rådet ska verka för att folkhälsoaspekten 

beaktas i styrelsen och utskottens verksamhetsplanering.  

 

Underlag 

Folkhälsopolitiskt program 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Folkhälsopolitiskt 

program. 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 8 
Ks § 23  Dnr 9013/167                109 
 

Svar: Medborgarförslag 4/2013 – Avståndstagande mot all 
etablering av kärnkraft vid Bottenviken och Kvarken 
 

Elisabeth Holmström, Vera Nilsson och Lars Bäckström har lämnat in ett 

medborgarförslag där förslaget är att Robertsfors kommun genom beslut i 

kommunfullmäktige kraftfullt markerar ett avståndstagande mot all 

etablering av kärnkraft vid Bottenviken och Kvarken. 

 

Underlag 
Medborgarförslag 

Rapport Pyhäjoki  

Uttalande 

 

Kommunchefens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 

I tidsordning: 

Att Robertsfors kommun gör ett tydligt ställningstagande mot ett bygge av 

kärnkraftverk i Pyhäjoki enligt bilaga. Detta skickas som pressmeddelande 

samt till berörda myndigheter i Sverige och Finland. 

 

Robertsfors kommun lyfter också i andra forum/nätverk, där det passar, 

denna fråga för att ytterligare: 

 profilera oss som kommunen som leder utvecklingen 

 profilera oss ännu mer inom hållbarhet 

 visar att framtiden för kommande generationer är något som vi vill 

värna om 

 visar att viktiga tillväxtfaktorer, även regionalt, inte får påverkas 

 

Yrkande 

Magnus Forsberg (fp): Robertsfors kommunen stödjer Länsstyrelsens 

yttrande. 

Kenneth Isaksson (m): Ställer sig bakom Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Tilläggsyrkande 

Lars Bäckström (c): Enligt kommunchefens förslag med tillägg i uttalandet 

att Robertsfors kommun motsätter sig all etablering av kärnkraft i 

Bottenviken och Kvarken. 

Marta Pettersson (c): Ställer sig bakom Lars Bäckströms yrkande. 

 

Ordföranden ställer Magnus Forsbergs yrkande mot  

Kommunchefens förslag och finner att kommunchefens förslag vunnit 

bifall. 

 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfalRjcjJxWkFiZUE/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfLXhWaUhxQjRpNnc/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeVAxZWloa1pXNUk/edit
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Forts kf § 8 
 

Därefter ställer ordförande Lars Bäckströms tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att Lars Bäckströms tilläggsyrkande vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

 

I tidsordning: 

Att Robertsfors kommun gör ett tydligt ställningstagande mot ett bygge av 

kärnkraftverk i Pyhäjoki och att Robertsfors kommun motsätter sig all 

etablering av kärnkraft i Bottenviken och Kvarken enligt bilaga. Detta 

skickas som pressmeddelande samt till berörda myndigheter i Sverige och 

Finland. 

 

Robertsfors kommun lyfter också i andra forum/nätverk, där det passar, 

denna fråga för att ytterligare: 

 profilera oss som kommunen som leder utvecklingen 

 profilera oss ännu mer inom hållbarhet 

 visar att framtiden för kommande generationer är något som vi vill 

värna om 

 visar att viktiga tillväxtfaktorer, även regionalt, inte får påverkas 

 

 

Reservation: Magnus Forsberg (Fp) och Kenneth Isaksson (m) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

Yrkanden på kommunfullmäktiges sammanträde 

Magnus Forsberg (fp): Robertsfors kommunen ställer sig bakom 

Länsstyrelsens yttrande. 

Kenneth Isaksson (m): Ställer sig bakom Magnus Forsbergs yrkande. 

Lars Bäckström (c) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Per Boström Johansson (s) Bifall kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

Reservation: Fp och M reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Mer än 1400 namn mot kärnkraftverket i Pyhäjoki har lämnats in till 

kommunen. 
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Kf § 9 
Ks § 25  Dnr 9013/294 109 
 

Motion 14/2013 - Byggande av förskolor i Djäkneboda och 
Norum 
 
Marta Pettersson (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in en motion 

angående byggande av förskolor i Djäkneboda och Norum där de föreslår 

att: 

 

Kommunen skyndsamt projekterar och bygger nya förskolor i både 

Djäkneboda och Norum. 

 

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att 

dessa förskolor uppförs som enplansvillor.   

 

Barn- och utbildningsutskottet har behandlat ärendet och anser att svar på 

motionen är att den utredning som föreslås i motionen redan är beslutad. 

 

Underlag  
Motion 14/2013, Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2014-02-03 § 8. 

Skrivelse barn- och utbildningschef 

 

Kommunchefens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att svar på motionen är att 

den utredning som föreslås i motionen redan är beslutad. 

 

Yrkanden: 

Magnus Forsberg (fp): Återremiss till barn- och utbildningsutskottet, 

besvaras när utredningen är klar. 

Hans Lindgren (s): Enligt kommunchefens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens 

yrkande vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning gäller: 

Ja-röst för Hans Lindgrens yrkande 

Nej-röst för Magnus Forsbergs yrkande 

 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Hans 

Lindgrens yrkande. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att svar på motionen är att 

den utredning som föreslås i motionen redan är beslutad. 

 

Reservation från C, Fp, M 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfYW14eUdWNE13dkE/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfYW14eUdWNE13dkE/edit


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum     

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
Kommunstyrelsen 2014-02-25       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Carin Elofsson 

Äu  

 

 

   

 

 

Forts kf § 9 
 

Yrkanden på kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Patrik Nilsson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (fp) återremiss till barn- och utbildningsutskottet, 

besvaras när utredningen är klar. 

Lars Bäckström (c) återremiss 

Gun Ivesund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag 

Hans Lindgren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot återremiss och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för återremiss av ärendet 

 

Med 16 ja röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se bilaga. 

 

Lars Bäckström (c) begär minoritetsåterremiss.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsutskottet för att besvaras när 

utredningen är klar. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 10  Dnr 9013/293 109 
 

Anmälan motion 13/2013 – Servicepunkt i Åkullsjön 
 

Lars Bäckström (c), Ann-Christina Hulander (c), Marta Pettersson (c) och 

Marie Viberg  har lämnat in en motion angående servicepunkt i Åkullsjön. 

 

Centerpartiet hemställer att kommunfullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att: 

 

 På försök under 3 år pröva med en servicepunkt i kommunen. 

 

 Att intresseförfrågan gällande detta först riktas till näringsidkare i 

Åkullsjön. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 11  Dnr 9013/296 109 
 

Anmälan motion 15/2013 – Killingsands havsbad 
 

Marta Pettersson (c) har lämnat in en motion angående Killingsands 

havsbad, där centerpartiet föreslår: 

 

Att det tas fram ett antal olika förslag på hur Killingsandsområdet kan 

utvecklas, och att detta presenteras för beslut i kommunfullmäktige i juni år 

2014. Förslagen ska även ange en inriktning om vad som bör göras med 

den stuga som finns på området. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 12  Dnr 9014/05 109 
 

Anmälan motion 1/2014 – Landsbygdssäkra alla politiska beslut 
för en hållbar kommun för både tätort och landsbygd 

 

Marie Viberg (c) och Erland Robertsson (c) har lämnat in rubricerade 

motion och föreslår att: 

 

Robertsfors kommun inför Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade 

beslut för en hållbar kommun för både tätort och landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 13  Dnr 9014/19 109 
 

Anmälan motion 2/2014 om ”Kost – och livsmedelspolicy för 
kvalité och upphandling av mat i Robertsfors kommun” 
 

Ingrid Sundbom (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in rubricerad motion 

och föreslår att: 

 

 Robertsfors kommun tar fram en koncernövergripande kost- och 

livsmedelspolicy för kommunen som är vägledande i arbetet med att 

upphandla mat och råvaror, tillaga och servera mat till barn, elever, 

äldre och handikappomsorg. Kost- och livsmedelspolicyn ska hållas 

levande och regelbundet revideras. 

 

 Denna policy ska ha som utgångspunkt att upphandla råvaror som är 

uppfödda eller odlade enligt svensk lagstiftning, vara miljövänlig samt 

ge möjlighet för lokala producenter att vara med och lämna anbud. 

 

 Ansvarig kommunal tjänsteman för måltidsverksamheten ges 

förutsättningar att medverka vid upphandling av råvaror och livsmedel. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 14  Dnr 9014/10 109 
 

Anmälan medborgarförslag 1/2014 – Första intrycket, södra 
infarten till Bygdeå via E4 
 
Sören Borrelid, Gullmark, har lämnat in ett medborgarförslag angående 

södra infarten till Bygdeå via E4, där förslaget är att rusta upp och göra 

infarten till Bygdeå attraktiv och inbjudande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Äu  

 

 

   

 

 

Kf § 15  9014/29  109 
 

Anmälan medborgarförslag 2/2014 – Utveckla sidor om 
Robertsfors på internet med hjälp av sommarjobbare. 
 

Nicklas Johansson-Näslund har lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår att kommunen anställer sommarjobbare för att utveckla sidor om 

Robertsfors på internet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum      

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Länsstyrelsen 

  

 

 

   

 

 

Kf § 16  
 

Avsägelse av uppdrag 
 

Gunvi Strömqvist (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Gunvi Strömqvists avsägelse godkänns. Ny ledamot utses av Länsstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
     

Kommunfullmäktige 2014-03-05  
       
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

   
 

 

Kf § 17 
 

Delgivningar 
 

Jävsnämndens protokoll 2013-11-13 

 

 


