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Kf § 73 
 
Fullmäktiges öppnande 
 
Ålderspresident Haldo Eriksson öppnade dagens fullmäktigesammanträde 

och hälsade ledamöter samt åhörare välkomna. 
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Kf § 74 
 

Val av fullmäktiges presidium 2015-1018 
 
Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande presidium: 

 

Olov Nilsson (s)  ordförande 

Ingrid Sundbom (c) 1:e vice ordförande 

Robert Lindgren (s) 2:e vice ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 75 
 
Utdelning av Hederstipendium inom kultur 2014 
 
Kommunstyrelsen ordförande delade ut 2014 års hersstipendium inom kultur 

till Birger Sjöström, född 1948 i Selsfors, Överklintens församling. Bor 

numera i Umeå.  

 

Birger Sjöström har sedan barndomen intresserat sig för sin hembygd och 

dess historia och har dokumenterat flera av nybyggena och byarna i 

kommunen. Han har under 40 år samlat information och skrönor, gjort 

intervjuer med gamla bybor, kartlagt hur bosättningarna såg ut och 

fotograferat nu försvunna miljöer. Han har gett ut sju böcker med material 

från sin forskning och han fortsätter oförtrutet nu när han nått 

pensionsåldern.  

 

Här finns underlag för många fler häften. Hans böcker är: Minnen från tid 

som varit 1996, Altarliden 1997, Gulltjärn 1998, Liden 2000, Frodtjärnbäck 

2003 och Mandomsprov och vådan av stark kärlek, 2008. 
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Kf § 76 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 2014 
 

Vid kommunfullmäktiges sista årliga sammanträde utdelas årligen tre 

ungdomsledarstipendier till förtjänta ungdomsledare. 

Stipendierna är på 3000 kronor vardera. 

 

Kommunstyrelsens ordförande delade ut stipendierna till: 

 

-Emma Löfgren, avdelningsledare för Spårarscouterna 

-Andreas Malmén, ungdomsledare för Robertsfors RIK 

-Christer Isaksson, ungdomsledare för Robertsfors RIK 
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Kf § 77 
 
Avtackning förtroendevalda 
 
Kommunfullmäktiges ordförande överlämnade en blomma och tackade de 

förtroendevalda för den tid de arbetat med sina politiska uppdrag. 
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Kf § 78  Dnr 9014/174.109 
 
Taxa inom miljöbalkens område 
 
Underlag 

Bestämmelser 

Taxebilaga 1 

Taxebilaga 2 

Förändringar som gjorts 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige antar det bifogade taxeförslaget inom miljöbalkens 

område. 

 

Taxan börjar gälla 2015-01-01. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfNC1US1o5RDJsZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVGNIRW40am9IRVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfenIxR3l5Z0czeUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdEdxTjl3TEQyRGc/view?usp=sharing
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   Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 
 

 

 

Kf § 79   Dnr 9011/73.109 
 
Boendeformer i Robertsfors kommun 
 

Bakgrund  
2011-04-27 anmäldes motion 8/2011 - Om senior- eller 

trygghetsboende i Ånäset. 

 

2011-12-07 § 97 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en 

tillfällig beredning som uppdrogs att bland annat se över 

lokalisering för olika boendeformer. 

 

2013-03-06 § 4 lämnade beredningsgruppen in en slutrapport och 

entledigades från sitt uppdrag. Slutrapporten översändes till 

samhällsbyggnadskontoret för utredning.  

 

2014-05-13 §49 behandlades ärendet i Allmänna utskottet och 

återremiterades för komplettering. 

 

2014-10-14 § 83 har allmänna utskottet behandlat 

samhällsbyggnadssektorns svar på slutrapporten och beslutat 

föreslå att motionen anses besvarad med kostnader för alternativ 1 

och 2. Samt ge kommunchefen och samhällsbyggnadschefen 

uppdrag att komma med förslag på hur man kan komma framåt när 

det gäller boenden i norra kommundelen. 

 

Kommunchefens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

 

Motionen anses besvarad med kostnader för alternativ 1 och 2. 

Kommunchef tillsammans med samhällsbyggnadschef får i 

uppdrag att komma med förslag på hur vi kan komma framåt när 

det gäller boenden i norra kommundelen. 

 

Lars Bäckströms förslag 

Se bilaga 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunchefens förslag. 

Nej-röst för Lars Bäckströms förslag. 

 

Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster har ordföranden utslagsröst. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRjM4YW9rd3ZpWWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeldaaWJJdTNob3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWmNRQzItQ0QxTm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTWFseE9aNWJCNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMmRmdlRQdTRQTTg/view?usp=sharing
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   Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 
 

 

 

Forts Kf § 79 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  
 

Motionen anses besvarad med kostnader för alternativ 1 och 2. 

Kommunchef tillsammans med samhällsbyggnadschef får i 

uppdrag att komma med förslag på hur vi kan komma framåt när 

det gäller boenden i norra kommundelen. 

 

Reservation: 

Lars Bäckström (c) reserverar sig mot beslutet. 

____ 

 

Tilläggsyrkande: Lars Bäckström (c) 

Att resultatet av det uppdrag som kommunchef och samhälls-

byggnadschef fått presenteras inför kommunfullmäktige-

sammanträdet i mars 2015. Därigenom kan det som framkommit 

beaktas i samband med den revidering/översyn som beslutats kring 

investeringsbudget/plan år 2015-2017. 

 
Patrik Nilsson (s) och Hans Lindgren (s) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer Lars Bäckströms tilläggsyrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag 

vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för avslag på Lars Bäckströms tilläggsyrkande 

Nej-röst för bifall till Lars Bäckströms tilläggsyrkande 

 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster avslås tilläggsyrkandet. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Motionen anses besvarad med kostnader för alternativ 1 och 2. 

Kommunchef tillsammans med samhällsbyggnadschef får i 

uppdrag att komma med förslag på hur vi kan komma framåt när 

det gäller boenden i norra kommundelen. 

 

 

Reservation: 

Centergruppen reserverar sig mot beslutet 
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Kf § 80   Dnr 9013/241.109 
 
Motion 10/2013 - Giftfri vardag kräver handling 
 
Samhällsbyggnadskontoret instämmer med motionären att det är 

viktigt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga 

kemikalier. Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler 2 kap. 3 §, där det anges att det är 

verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig att se till att barnen 

har en god inomhusmiljö utan skadliga kemikalier i förskolan. 

Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap. 2 § säger också att 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 

människors hälsa. Detta gäller exempelvis kunskap om produkter 

och material som används i verksamheten. 

 

När det gäller att ställa miljökrav i upphandling anges i lagen 

(2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) att upphandlande 

myndigheter bör ställa miljökrav i offentlig upphandling. 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till miljöstyrningsrådets 

upphandlingsstöd vad gäller kemikalier och att det är viktigt att 

kommunen vid upphandlingar ser till att kommunen upphandlar 

bra produkter och material utan skadliga kemikalier. 

 

Underlag 
Motion 10/2013 

Protokoll Bou 140203 § 9, sektor barn- och utbildnings yttrande 

Protokoll 140225 ks § 24 

Protokoll 141104 § au 106 

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

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

yttrande, använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt 

”Operation Giftfri förskola”  och därmed skapa en långsiktig 

handlingsplan för att inventera och fasa ut de farliga kemikalier 

som finns i förskolan och skolan. 

 

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en 

noggrann genomgång av kravställande göras för att se till att 

produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga 

kemikalier. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVjNHM2lJZEpvYTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVVFMSEd1dU1XNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfLVdaYWdMTG9WYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTVVYMFFnUFNfRmc/view?usp=sharing
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Forts Kf § 80 
 

- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

kommer finnas i byggmaterialen. 

 

Yrkande Lars Bäckström (c) 
Det uppdras till samhällsbyggnadskontoret att i samarbete med 

barn- och utbildningskontoret börja med att inventera förekomsten 

av gifter i barnenes vardag i förskolan. Utifrån vad inventeringen 

visar så tas det fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för 

att få en giftfri förskola. 

 

De gifter, som vid inventeringen identifieras och kan tas bort 

direkt, ska redan i samband med inventeringen avlägsnas. 

Steg 2 är att inventera förekomsten av gifter i skolbarnens vardag 

och utifrån detta ta fram ett handlingsprogram för en giftfri skola. 

Vid all upphandling av livsmedel, varor och inventarier till 

förskolor och skolor ska alltid en noggrann genom gång av 

kravställande göras för att det som upphandlas inte ska innehålla 

skadliga kemikalier. 

 

Vid ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

finns i byggmaterialen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lars Bäckströms yrkande mot 

samhällsbyggnadschefens förslag och finner att 

samhällsbyggnadschefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

samhällsbyggnadschefens förslag. 

 

Yrkande  

Lars Bäckström (c) bifall till eget yrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
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Forts Kf § 80 
 

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

yttrande, använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt  

 

”Operation Giftfri förskola”  och därmed skapa en långsiktig 

handlingsplan för att inventera och fasa ut de farliga kemikalier 

som finns i förskolan och skolan. 

 

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en 

noggrann genomgång av kravställande göras för att se till att 

produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller skadliga 

kemikalier. 

 

- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

kommer finnas i byggmaterialen. 

 

____ 

 

Yrkanden 

Lars Bäckström (c): Bifall till eget yrkande 

Patrik Nilsson (s) och Hans Lindgren (s) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens yrkande vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande 

 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens 
förslag 
 

 

 

Reservation: 

Centergruppen reserverar sig mot beslutet 
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Kf § 81   Dnr 9014/05.109 
 
Motion 1/2014 - Landsbygdssäkra alla politiska beslut för en 
hållbar kommun för både tätort och landsbygd 
 

Marie Viberg och Erland Robertsson, båda centerpartiet, 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. 

 

Underlag 
Motion 1/2014 

Utredning motion 

Protokoll au 141104 § 107 

 

Kommunchefens förslag till beslut 

Utifrån den analys vi har gjort verkar det inte finnas mycket som talar för att 

landsbygdssäkringar som konsekvensanalytisk metod i utredningsarbetet 

skulle kunna bidra med något som inte redan finns inom verksamheten och 

därmed föreslås det att: 

- avslå motionen i sin helhet. 

 

Yrkande Ingrid Sundbom (c) 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ta fram riktlinjer/checklista som ska användas för att 

synliggöra konsekvenserna för landsbygden av politiska beslut som tas i 

kommunen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ingrid Sundboms yrkande mot kommunchefens förslag 

och finner att kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Utifrån den analys vi har gjort verkar det inte finnas mycket som talar för att 

landsbygdssäkringar som konsekvensanalytisk metod i utredningsarbetet 

skulle kunna bidra med något som inte redan finns inom verksamheten och 

därmed föreslås det att: 

- avslå motionen i sin helhet. 

 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Allmänna utskottets förslag. 

 

Yrkande Lars Bäckström (c): Bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeHFkVk9fdloxYjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSzJ3Q0E1UERUanM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfNGNYellteC1iUTg/view?usp=sharing
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Forts Kf § 81 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

Utifrån den analys vi har gjort verkar det inte finnas mycket som talar för att 

landsbygdssäkringar som konsekvensanalytisk metod i utredningsarbetet 

skulle kunna bidra med något som inte redan finns inom verksamheten och 

därmed föreslås det att: 

- avslå motionen i sin helhet. 

 

 

Yrkanden 

Mari Viberg (c) yrkar bifall till motionen 

Ingrid Sundbom (c) yrkar bifall till motionen och det egna yrkandet, samt 

bifogar förslag på checklista. Se bilaga. 

 

Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Mari Vibergs och Ingrid Sundboms yrkande 

 

Med 19 ja-röster mot 10 nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

Reservation: 

Centergruppen reserverar sig mot beslutet 
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Kf § 82   Dnr 9014/118.109 
 

Motion 3/2014 - Industriprogrammet på Jenningsskolan 
 

Sammanfattning                                                         

Kenneth Isaksson (m) föreslår i motion 3/2014 

”Industriprogrammet på Jenningsskolan” att Robertsfors kommun 

·        bör ge möjlighet att uppfinna och tillverka en ny produkt under 

det sista året av utbildningen 

·        om detta lyckas ge vägledning till start av eget företag 

·        att låta ungdomarna köpa maskiner och inventarier för en 

krona för att hjälpa dem att lyckas med sitt företag. 

 

Industriprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram och har en 

fastställd kursplan. Idag finns fyra elever på Industriprogrammet 

varav två läser med individuell studieplan. Att under det sista året, 

alternativt sista terminen, utveckla/uppfinna en ny produkt bedöms 

med nuvarande förutsättningar inte vara möjligt utifrån de krav 

som ställs på ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Då det gäller att låta ungdomarna köpa maskiner och inventarier 

för en krona så innebär detta att Robertsfors kommuns resultat 

skulle försämras med 493 tkr vilket motsvarar det bokförda värdet. 

Här måste också tas hänsyn till kommunallagen avseende stöd och 

bidrag till enskilda näringsidkare. I KL 2 kap, 8§ sägs att: 

”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt 

riktat stöd till enskilda näringsidklare får lämnas bara om det finns 

synnerliga skäl för det.” 

 

I kommentarer och från rättsfall kan konstateras att en kommun 

har starkt begränsad möjlighet att lämna stöd till enskilda/enskild 

näringsidkare. I förarbeten till 1991 års kommunallag anförs att de 

kommunala åtgärderna på näringslivets område bör koncentreras 

till de allmänt näringslivsfrämjande åtgärderna. Att sälja maskiner 

och inventarier till ungdomarna för en krona bedöms inte vara 

förenligt med kommunallagen. 

 

Bilaga 
Motion 3/2014 

Protokoll bou § 83 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

motionen avslås. 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMGgzUVdJSFFlaU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfOEkyamN5NnQ2bnM/view?usp=sharing
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Forts Kf § 82 
 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 

avslås. 

 

Yrkande 

Kenneth Isaksson (m) bifall till eget förslag. 

 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 

avslås. 

 

 

Yrkanden 

Kennet Isaksson (m) yrkar bifall till den egna motionen 

Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås. 

 

 

 

Reservation: 

Moderaterna reserveras sig mot beslutet 
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Kf § 83   Dnr 9014/119.109 
 
Motion 4/2014 - Internationell flygplats 
 

Kenneth Isaksson (m) har lämnat in en motion där förslaget är att 

Robertsfors kommun undersöker möjligheten att få en internationell 

flygplats till Robertsfors. 

 

Underlag 
Motion 4/2014 

Utredning motion 

Protokoll au 141104 §108 

 

Kommunchefens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Förslagen presenteras i tidsordning och prioritering nedanför. 

 

Utifrån de stora kostnaderna tillsammans med den betydande osäkerheten i 

relation till de möjliga vinsterna föreslås det att: 

 

1. Motionen om att bygga en flygplats avslås 

2. Robertsfors kommun håller sig lyhörd på om någon av de större 

kommunerna runtomkring väljer att bygga ut sina flygplatser och då 

undersöka hur Robertsfors kommun kan dra fördel av detta 

 

Yrkande 

Kenneth Isaksson (m) bifall till eget förslag. 

 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Förslagen presenteras i tidsordning och prioritering nedanför. 

 

Utifrån de stora kostnaderna tillsammans med den betydande osäkerheten i 

relation till de möjliga vinsterna föreslås det att: 

 

1. Motionen om att bygga en flygplats avslås 

 

2. Robertsfors kommun håller sig lyhörd på om någon av de större 

kommunerna runtomkring väljer att bygga ut sina flygplatser och då 

undersöka hur Robertsfors kommun kan dra fördel av detta. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfb212di1BaGZmX28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaVhZM0dHRWpLUjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMklMakFDc3hTeVU/view?usp=sharing
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Forts Kf § 83 
 

Yrkanden 

Kenneth Isaksson (m) Bifall till motionen 

Patrik Nilsson (s) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

Reservation: 

Moderaterna reserveras sig mot beslutet 
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   Shbk  

 

 

Kf § 84   Dnr 2014/B0007-6 
 
Detaljplan för Norum 7:2 m.fl. 
 

Allmänna utskottet har 2014-08-19 § 76 beslutat enligt delegation från 

kommunstyrelsen p B1.1 att godkänna upprättat förslag till detaljplan för 

samråd. 

 

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2014-09-08 t.o.m. 2014-10-01. 

Sju yttranden har inkommit under samrådstiden. 

Ett särskilt utlåtande har upprättats och skickats till dem som haft 

synpunkter på förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Norum 7:2 m.fl. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
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   Soc  

 

 

Kf § 85 
 

Avgifter 2015 Ks su 
 

Revidering av avgifter och taxor för 2015 inom verksamhetsområdet som 

kommunstyrelsens socialutskott ansvarar för samt avgifter för 

serveringstillstånd. 

 

Underlag 
Förslag Avgifter 2015 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifterna för 

2015 enligt förslag. 

 

 En översyn av priset för pedagogisk måltid ska göras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfNUMtYktGUlIya2c/view?usp=sharing
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Kf § 86   Dnr 9014/184.109 
 
Biblioteksplan 
 

Kommunens bibliotek får varje år ett inköpsstöd för barnlitteratur. I år var 

summan 30 000. 

Nu ställer Statens kulturråd nya krav för inköpsstödet – kommunen måste ha 

en aktuell biblioteksplan som ni ser nedan i meddelandet från 

länsbiblioteket. 

 

Viktigast att notera är att kommunerna måste ha en aktuell och giltig 

biblioteksplan. Saknas en plan ska fullmäktigebeslut om att en sådan 

kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet senast den 15 december 2015, 

annars kan kommunen bli återbetalnings-skyldig. 
 

Arbetet med att skriva en ny biblioteksplan är påbörjat, men inte färdigställt.  

 

Kommunsstyrelsens förslag  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en 

biblioteksplan ska tas fram. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.telenius@kulturradet.se
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Kf § 87 
    
Val av revisorer 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande revisorer. 

 

5 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Bo Siegwan (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Anniqa Nygård (c)  Flarken 

 

 

Till ordförande utses: 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Till vice ordförande utses: 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 88 
 

Val av revisorer för förvaltande fonder 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande revisorer: 

 

3 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

 

Ordförande 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Vice ordförande 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 89 
 

Val av revisorer för Nysätra Magasinsfond 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande revisorer: 

 

3 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

 

Ordförande 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Vice ordförande 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 90  
 
Val av revisorer för Robertsfors Bostadstiftelse 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande revisorer: 

 

5 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

Bo Siegwan (s)  Robertsfors 

Anniqa Nygård (c)  Flarken 

 

Ordförande 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Vice ordförande 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 91 
 
Val av revisorer för Robertsfors Bruksmuseum 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande revisorer: 

 

3 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

 

Ordförande 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Vice ordförande 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 92 
 
Val av revisorer för Stiftelsen Sikeå hamn 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande revisorer: 

 

3 revisorer 

 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

Kristina Trygg Andersson (c) Flarken 

 

Ordförande 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Vice ordförande 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 93 
 
Val av siffergranskare för förvaltande fonder 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande siffergranskare: 

 

Ordinarie 

Åke Elvinsson (c)  Näs 

 

Ersättare 

Katarina Jonsson (s)  Robertsfors 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 94 
 
Val av fullmäktiges presidium 2015-1018 
 
Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande presidium: 

 

Olov Nilsson (s)  ordförande 

Ingrid Sundbom (c) 1:e vice ordförande 

Robert Lindgren (s) 2:e vice ordförande 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 95 
 
Val av kommunstyrelse 2015-2018 
 
Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelsen: 

 

13 ledamöter 

 

Patrik Nilsson (s)  Robertsfors 

Hans Lindgren (s)  Ö Åkulla 

Gun Ivesund (s)  Djäkneboda 

Per B Johansson (s)  Robertsfors 

Robert Lindgren (s)  Näs 

Sandra Brändström (s)  Robertsfors 

Kjell-Åke Nilsson (s)  Robertsfors 

Linus Lindgren (v)  Robertsfors 

Lars Bäckström (c)  Robertsfors 

Ingrid Sundbom (c)  Kålaboda 

Kenneth Isaksson (m)  Överklinten 

Magnus Forsberg (fp)  Gumboda 

Gabrielle Boström (kd)  Ånäset 

 

13 personliga ersättare 

 

Ove Lindström (s)  Djäkneboda 

Lars-Gunnar Andersson (s) Åkullsjön 

Peder Forsberg (s)  Ö Åkulla 

Ewa-Mari Westerlund (s)  Rickleå 

Jimmy Nyman (s)  Sikeå 

Margita Åden (s)  Robertsfors 

Kurt Ek (s)   Gumboda 

Gunnar Parment (v)  Robertsfors 

Per Olofsson (c)  Högfors 

Mari Viberg (c)  Djäkneboda 

Elisabeth Tängdén (c)  Åkullsjön 

Marta Pettersson (c)  Robertsfors 

Bo Lundqvist (c)  Grimsmark 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
 

 

Paragarafen beslutas omedelbart justerad.
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Kf § 96 
 

Val ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande 

ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen. 

 

Ordförande  

 

Patrik Nilsson (s) Robertsfors 

 

Vice ordförande 

 

Lars Bäckström (c) Robertsfors 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag
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Kf § 97 
 
Val av fast fullmäktigeberedning (Visioner, mål och demokrati) 
 

Uppdragsbeskrivning 

 

 Samordna det övergripande demokratiarbetet. 

 Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande. 

 Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna. 

 Ansvara för utarbetande av övergripande mål och inriktningar samt vad 

som skall uppnås utifrån medborgarperspektivet. 

 Utvärdera fastställda mål och inriktningar. 

 Verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald. 

 

En ledamot med ersättare från varje utses av kommunfullmäktige. 

 
Valberedningsutskottets förslag 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att utse följande 

ledamöter och ersättare till fast fullmäktigeberedning. 

 

Ordinarie  Ersättare 

Olov Nilsson (s)  Lars-Gunnar Andersson (s) 

Ingrid Sundbom (c) Mari Viberg (c) 

Linus Lindgren (v) Gunnar Parment (v) 

Ann-Sophie Stoltz (fp) Olof Hansson (fp) 

Kenneth Isaksson (m) Moritz Isaksson (m) 

Gabrielle Boström (kd) Lennart Ekman (kd) 

 

 

Till ordförande utses Olov Nilsson (s). 

 

Till vice ordförande utses Ingrid Sundbom (c) 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 98 
 
Val av ledamot och ersättare till Umeåregionens gemensamma 
överförmyndarnämnd 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande ledamot 

och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden. 

 

Ledamot 

Sune Johansson (s) Floremark 

 

Ersättare 

Martin Lundgren (c)  Ultervattnet 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 99 
 
Val av Jävsnämnd 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande ledamöter 

och ersättare i Jävsnämnden. 

 

Ledamöter 

Åsa Andersson (s) Robertsfors  

Olov Nilsson (s) Djäkneboda 

Erland Robertsson (c) Ånäset 

 

Ersättare 

Sune Johansson (s) Floremark 

Nicklas West (s) Öndebyn 

Åsa Svanström (c) Robertsfors 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 100 
 

Val av ordförande och vice ordförande i Jävsnämnden 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande 

ordförande och vice ordförande i Jävsnämnden. 

 

Ordförande 

 

Åsa Andersson (s) Robertsfors 

 

Vice ordförande 

 

Erland Robertsson (c)  Ånäset 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 101 
 
Val av valnämnd 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande ledamöter 

och ersättare i valnämnden. 

 

Ledamöter 

Sune Johansson (s) Floremark 

Eva Jonasson  (s) Legdeå 

Bo Lundqvist (c) Grimsmark 

 

 

Ersättare 

Per B Johansson (s) Robertsfors 

Robert Lindgren (s) Näs 

Åsa Svanström (c) Robertsfors 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf 102 
 

Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 
 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige utse följande 

ordförande och vice ordförande i valnämnden. 

 

Ordförande 

 

Sune Johansson (s) Floremark 

 

Vice ordförande 

 

Bo Lundqvist (c)  Grimsmark 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 103 
 

Val av nämndemän för ettårig mandatperiod  
2015-01-01 – 2015-12-31  
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande nämndemän för 

perioden 2015-2016. 

 

Susanne Hugosson 

Robert Lindgren 

Keidie Johansson 

Östen Lindberg 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag
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   regionforbundet@regionvasterbotten.se 

 
 

 

 

Kf § 104 
 
Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundets fullmäktige 
2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ledamöter och 

ersättare för perioden 2015-2018. 

 

Ledamöter 

Patrik Nilsson (s) Robertsfors 

Lars Bäckström (c) Robertsfors 

 

Ersättare 

Gun Ivesund (s) Djäkneboda 

Kenneth Isaksson (m) Överklinten 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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   Valda   

 

 

Kf § 105 
 

Val av skiftesgodemän 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande 

skiftesgodemän: 

   

För jord- och skogsbruk 

Haldo Eriksson (s) Robertsfors 

Per Alm (s)  Ö Åkulla 

Harry Bäckström (c) Ånäset 

Arnold Bäckström (c) Rickleå 

 

För tätort 

Haldo Eriksson (s) Robertsfors 

Per Alm (s)  Ö Åkulla 

Rune Vållberg (c) Robertsfors 

Östen Lindberg (c) Robertsfors 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 106 
 

Val av ledamot och ersättare i Tingshusstiftelsen 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ledamot och 

ersättare i Tingshusstiftelsen: 

   

Ledamot 

Göte Åkerström (s) Ånäset 

 

Ersättare 

Erland Robertsson (c) Ånäset 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 107 
 
Val av representanter i styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum 
2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ledamöter och 

ersättare i styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum. 

   

2 ledamöter 

Tomas Larsson (s) Robertfors 

Sören Nordgren (c) Djäkneboda 

 

 

2 personliga ersättare 

Åsa Andersson (s) Robertsfors 

Regitze Krenchel (c) Robertsfors 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 108 
 
Val av styrelse för Nödhjälpsfonden 2015-2018 
 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Kommunstyrelsen utgör styrelse för Nödhjälpsfonden. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 109 
 
Val av ledamöter i Stiftelsen Sikeå Hamn 2015-2018 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ledamöter i 

stiftelsen Sikeå Hamn: 

 

  3 ledamöter 

 

Jimmy Nyman (s) Jomyra 

Moritz Isaksson (m) Sikeå 

Ewa-Marie Westerlund (s) Rickleå 

 

Ersättare 

Per B Johansson (s) Robertsfors 

Kenneth Isaksson (m)  Överklinten 

 

Ordförande  

Till ordförande utses Jimmy Nyman. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 110 
 
Val av ombud för begravningsverksamheten inom kommunen 
2015-2018 
 

Valberedningsutskottet förslag 
 

Per Alm (s) utses till ombud för begravningsverksamheten i kommunen. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 111 
 
Val av styrelse för Bostadsstiftelsen 2015-2018 
 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Allmänna utskottets ledamöter är även styrelse för Bostadsstiftelsen. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 112 
 

Ersättarordning 2015-2018 
 

Beträffande ersättarordning föreslår valberedningsutskottet fullmäktige 

besluta: 

 

Att i Kommunstyrelse, Sociala utskottet, Barn- och utbildningsutskottet, och 

Allmänna utskottet skall i första hand personliga ersättare inkallas därefter i 

den nummerordning ersättarna är valda att delta. 

 

Meddelande om förfall för ordinarie ledamot skall lämnas till respektive 

kansli vid kommunförvaltningen. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 113 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden  
 
Valberedningsutskottets förslag 
 

-Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i: 

 

Västerbottens Kuriren 

Västerbottens Folkblad 

Norra Västerbotten 

Västerbottningen 

Kommunens sida i Mellanbygden 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 114 
 
Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015 
 
Valberedningsutskottets förslag 
 

Sammanträden under 2015 hålls på måndagar kl 13.00 enligt  

nedanstående förslag. 

 

Måndag 9 mars 

Måndag 20 april 

Måndag 8 juni 

Måndag 21 september 

Måndag 14 december 

 

Plats för sammanträden bestäms av fullmäktiges presidium 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2014-12-03     
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Länsstyrelsen 
 

 

 

 

 
Kf § 115 
 
Avsägelse av uppdrag  
 
Margaret Swande (s) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Avsägelsen godkänns. 

 

Länsstyrelsen utser ny ledamot till kommunfullmäktige. 

 

 


