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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 

  
Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: 

Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg 

Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson 

Björn Brändström (c) inger ersättare 

Moritz Isaksson (m) ingen ersättare 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Utses att justera Hans Lindgren, Marie Viberg 
 

Justeringens tid och plats 2014-11-11, kl 14.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 59 - 72 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Haldo Eriksson  
 

 Justerare                                                           

 Hans Lindgren                            Marie Viberg 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2014-11-05 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-12 Datum för anslags nedtagande 2014-12-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 59 
 
Fullmäktiges öppnande 
 
Ålderspresident Haldo Eriksson öppnade dagens fullmäktigesammanträde 

och hälsade de ny- och omvalda ledamöterna samt åhörare välkomna. 
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Kf § 60 
 

Val av ordförande och vice ordförande för dagens sammanträde 
 

Till presidium för dagens sammanträde valdes Haldo Eriksson (s) som 

ordförande och Ingrid Sundbom (c) som vice ordförande.  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-11-05     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 61 
 

Information Räddningstjänsten 
 

Räddningschef Lars Tapani var inbjuden för att informera angående 

kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor samt taxa 

enligt lag om skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor. 

 

Kommunfullmäktige tackade för informationen. 
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   De valda  

 

Kf § 62 
 
Val av Valberedningsutskott  
 

Val av valberedningsutskott ska göras inför nya mandatperioden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Till ordinarie ledamöter valdes: 

 

Eva Jonasson (s), ordförande 

Lars-Gunnar Andersson (s) 

Marie Viberg (c)  

 

Till ersättare valdes: 

 

Kjell-Åke Nilsson (s) 

Olov Nilsson (s) 

Marta Pettersson (c) 
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   Lars Tapani  

 

Kf § 63  
Ks § 86   Dnr 9014/09.109 
 

Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor 
 

Bakgrund 

Kommunen är ålagd enligt Lagen om skydd mot olyckor att upprätta ett 

handlingsprogram som omfattar dels kommunens räddningstjänstverksamhet 

och dels kommunens olycksförebyggande verksamhet. Ska fasställas av 

Kommunfullmäktige och innan kommunen antar ett handlingsprogram ska 

samråd ha skett med de myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse 

i handlingsprogrammets innehåll. 

 

Befintligt program är fastställd 2006 och tillhörande delplan är reviderad 

2010. Föregående handlingsprogram var delat i dels ett ramprogram och dels 

ett delplan till ramprogrammet. Nuvarande förslag innebär att 

handlingsprogrammet utgörs av ett samlat dokument. 

 

Handlingsprogrammet avgränsas till de händelser och uppgifter som i 

huvudsak omfattar Räddningstjänstens verksamhetsområde. 

 

Underlag 

Samrådsredogörelse 

Handlingsprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunens handlingsprogram enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor 2014-2018 och som därmed ersätter 

befintligt handlingsprogram från 2005 med delprogram från 2009. 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfLXVqRXJCMGZaYnM/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfblo1Y3B1QVdna1U/edit
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Kf § 64  
Ks § 87   Dnr 9014/145.109 
 

Taxa enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
 

Ärendebeskrivning 
Räddningschefen har föreslagit att revidera kommunens taxa för tillsyn och 

tillståndsprövning enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor. Förslaget är anpassat till Brandförsvar och 

säkerhets förändrade arbetssätt och har till syfte att taxorna ska ha full 

kostnadstäckning. 

 

Underlag 
Förändrad taxa för Tillståndshantering och tillsyn enligt Lag om skydd mot 

olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO 

och LBE 

 

 Kommunfullmäktige uppdra till Kommunstyrelsen att årligen justera 

beloppen i taxan med indexhöjningar. 

 

 Därmed upphör tidigare taxa att gälla. 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVm90b2ItcjVzclE/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVm90b2ItcjVzclE/edit
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Kf § 65 
Ks § 88   Dnr 9014/156.109 
 

Uppdatering av VA-verksamhetsområden 
 

Vatten och Avlopps (VA) -verksamhetsområdena fastslogs 1987 i 

Kommunfullmäktige. Under årens lopp har det blivit utökningar för dessa 

områden, vilket behöver fastställas enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster § 7. Inom fastslagna verksamhetsområden ansvarar 

kommunen för drift och skötsel av allmänna VA-anläggningar samt att 

ansluta fastigheter inom områdena, vilket underlättar dialogen med 

fastighetsägare som vill ansluta till allmänna VA-anläggningen. 

 
Bifogad karta visar befintliga och utvidgade verksamhetsområden för 

vattenförsörjning och avlopp. 

 

Rött visar – Verksamhetsområden för avlopp 

Blått visar – Verksamhetsområden för vattenförsörjning 

Grönt visar – Verksamhetsutvidgning för vattenförsörjning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer VA-verksamhetsområden enligt bifogad 

karta. 
 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSGFGczk3VXM3TFk/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSGFGczk3VXM3TFk/edit
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Kf § 66 
Ks § 89  Dnr 9014/155.109 
 
Utökning av verksamhetsområde för vattenförsörjning 
 

Två av tre fastighetsägare i Ratan – Ledskärsviken är intresserad av att 

ansluta till kommunalt vatten, se bifogad karta. Detta område är utanför 

verksamhetsområde för vattenförsörjningen men går att ansluta genom att 

utvidga verksamhetsområdet och samtidigt införa en särtaxa, enligt §19 i 

taxan. Eftersom kostnaden mot en vanlig anslutning är 210 000kr dyrare 

behövs det en särtaxa för dessa tre fastigheter. Särtaxan är beräknad utifrån 

att alla tre ansluter dvs. 70 000kr per fastighet plus ordinarie 

anslutningsavgift på 42968kr, totalt per fastighet 112968kr. Skulle den 3:e 

fastigheten avvakta och ansluta längre fram blir kostnaden 70 000kr plus 

54935kr då den ordinarie anslutningsavgifter blir högre på grund av 

nyetablering för grävning, enligt §8.2 i taxan. 

 

Underlag 
Karta 

Taxa VA 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utvidga 

verksamhetsområdet i Ratan-Ledskärsviken med 3 fastigheter och samtidigt 

anta särtaxa á 70 000 kr per fastighet utöver ordinarie anslutningsavgift. 

 

 

Yrkande: 

Per Olofsson (c) Begränsa anslutningsavgiften, den bör vara max 1,5 gånger 

den ordinarie avgiften. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Olofssons yrkande 

och finner att kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområdet i Ratan-

Ledskärsviken med 3 fastigheter och samtidigt anta särtaxa á 70 000 kr per 

fastighet utöver ordinarie anslutningsavgift. 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRF9vM2V4WjJndjA/edit
https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMi10MWtCdVBsLUE/edit
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   Förslagsställaren 

Shbk 
 

 

Kf § 67 
Ks § 100   Dnr 9013/213.109 
 

Svar: Medborgarförslag 5/2013 – Ändring av tidsangivelse vid 
30-skyltning utanför kommunens skol- och fritidsverksamheter 
 

Siri Magnusson, Yttre Ultervattnet, har lämnat in ett medborgarförslag 

angående ändring av tidsangivelse vid 30-skyltning utanför kommunens 

skol- och fritidsverksamheter. 

 

Underlag 
Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 

Att på väg 739 vid Nybyskolan i Ånäset utöka tiden för 

hastighetsbegränsningen 30 km/h från 07:00-16:00 till 06:00-18:00. 

Förbudet gäller under skoltermin vardagar, utom dag före sön- och helgdag.  

 

Yrkande 

Magnus Forsberg (fp): Ta bort ”under skoltermin” eftersom fritids har öppet 

någon vecka under sommaren. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Forsbergs 

yrkande och finner att Magnus Forsbergs yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att på väg 739 vid Nybyskolan i Ånäset utöka tiden för 

hastighetsbegränsningen 30 km/h från 07:00-16:00 till 06:00-18:00. 

Förbudet gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag.  

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcW02bzVJSkF6RjQ/edit
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   Henna Harinen  

 

Kf § 68  Dnr 9014/170.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 5/2014 – Inkludera Bygdeå som 
busshållplats i motsvarande utsträckning som Sikeå 
 

Christine Akfur, Bygdeå har lämnat in ett medborgarförslag angående att 

inkludera Bygdeå som busshållplats i motsvarande utsträckning som Sikeå. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 5/2014 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är mottaget och överlämnas för beredning. 
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Kf § 69 
 
Redovisning av beslut 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redoviningen är mottagen. 
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   Länsstyrelsen  

 

Kf § 70 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 

Christin Trygg Andersson avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige eftersom hon har ett förtroendeuppdrag som revisor och 

dessa uppdrag inte är förenliga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Christin Trygg Anderssons avsägelse godkänns. 

 

Ny ersättare i kommunfullmäktige utses av Länsstyrelsen. 
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   Länsstyrelsen  

 

Kf § 71 
 

Avsägelse av uppdrag  
 

Mona Andersson (kd) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och demokratiberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Mona Anderssons avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och 

demokratiberedningen beviljas. 

 

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf § 72 
 

Nästa sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Nästa sammanträde är den 3 december 2014, kl 18.00, Centrumhuset, 

Robertsfors. 

 

 


