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Plats och tid 
 
 
 
 

Centrumhuset, Robertsfors  2020-03-02, kl 13.00 – 17.30 

(Ajournering 15.20-15.35) 

SA  

Ajournering 14.00-14.15 för fika 

 

   Beslutande 

Robert Lindgren (S) Ordf.  

Patrik Nilsson (S) 

Per B Johansson (S) 

Lars-Erik Nygren (SD) 

Marie Viberg (C)  

Lars Bäckström (C) 

Carl-Johan Pettersson (S) 

Mimmi Norgren-Hansson (S) 

Gunilla Björn (C) 

Bo Lundkvist (C)  

Karl Samsami (S)  

Sara Mi Liljeholm (S) 

Jimmy Nyman (S) 

Paavo Ruokojärvi (V)  

  

Ingrid Sundbom (C) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Helena Lindahl) 

Gun Ivesund (S)  

Lars Tängdén (C) 

Hans Lindgren (S) (ers. Mona Andersson)  

Olov Nilsson (S) 

Sandra Brändström (S)  

Kenneth Isaksson (M) 

Ove Lindström (S) (ers. Lars-Gunnar Andersson)  

Gabrielle Boström (KD) 

Desiree Ölund (C) 

Ewa-Marie Vesterlund (S) (ers. Josefin Elvinsson) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) 

Lars Pettersson (C) (ers. Per Olofsson) 

Eva Jonasson (S) 

Erland  Robertsson (C)  

  

  

  

  

 
 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Desiree Ölund (C) och Mimmi Norgren-Hansson (S) 

 

Justeringens tid och plats 9 mars, klockan 09.00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 25 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren  

 
 

 

 Justerare                                                           

 Desiree Ölund och Mimmi Norgren-Hansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2020-03-02 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-03-10 Datum för anslags nedtagande 2020-04-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 1  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Desiree Ölund (C) och Mimmi Norgren-Hansson (S) 

som justerare för dagens sammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 2  Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 3  Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske  

9 mars 2020, klockan 09.00-09.30, i Kommunhuset 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 4  Dnr:  
 

Budgetinformation 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning  
Kommunchef Karin Ahnqvist och Ekonomichef Sofia Öberg hade en 

genomgång av utgångsläget för Robertsfors kommun kopplat till 

budgetprocessen 2021-2023 vilket inkluderade arbetsprocessen, kommunens 

ekonomiska förutsättningar samt tidsplanen kopplat till detta. 

 
Bilagor:  
 
- Länk till SKR:s omvärldsbevakning 

- Länk till SCB-statistik: Folkmängd i riket, län och kommuner 31 

december 2019 och befolkningsförändringar 2019 

- Kommunfakta 2019 Robertsfors 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 5  Dnr: 9020/70.109 
 

Interpellation gällande hantering och 
verkställighet av fattade beslut 
 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen därmed ska anses vara 

besvarad. 
 
Svar på interpellation 
 

(Utdrag ur svar) 

Svar på interpellation från Lars Tängdén 

När det gäller motioner och medborgarförslag så redovisas den 

sammanställning någon gång per år till politiken som själva kan ge 

kommentarer kring den sammanställningen. När det gäller 

investeringsbudgeten så har kommunstyrelsen fått en återrapport kring 2019 

och kommunfullmäktige får ytterligare en sammanställning vid årsbokslutet 

för ev. ombudgetering. I övrigt så är utskottens uppgifta att analysera, 

utvärdera och följa upp sin sektor och där uppmuntras ju att frågor lyfts 

löpande på utskott eller kommunstyrelsen rörande enskilda besluts 

verkställighet. Kommunstyrelsen har återkommande avrapporteringar och 

slutrapporter till kommunstyrelsen, vid till exempel projektslut. Något som 

senast dagordningen är ett exempel på. 

 

Patrik Nilsson (S) 

Ks-ordförande 

 

Ärendesammanfattning  
Inkommen interpellation från Lars Tängdén (C) gällande hantering och 

verkställighet av fattade beslut. 

 

(Utdrag ur interpellation) 

Vid genomgång av protokoll från olika beslutande församlingar i 

Robertsfors kommun framgår att verkställigheten av fattade beslut har 

mycket övrigt att önska. Kommunens beslutande organ, bl.a. 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har vid genomgång fattat ett 

flertal beslut om olika åtgärder. Vid kontroll är det därefter svårt att finna 

att arbete för verkställighet av dessa påbörjas eller genomförs. 

Som exempel kan nämnas ett flertal inlämnade motioner som i många fall 

får vänta ett flertal år, i extremfallet över sju år, innan de återkommer för 

beslut. Ett annat ärende är önskemål från Regionen om byggandet av 

garage för ambulans för att säkerställa att ambulans finns tillgänglig i 

Robertsfors alla årets timmar. Önskemålet framfördes under senare delen av 

2018 från Regionen och ännu finns inte lösning synlig. I skrivning från 

Regionen framgår att kostnad för garaget kommer att betalas av Regionen 

genom hyresförfarande varför kommunen inte kommer att drabbas av 

kostnad. En annan märklighet är hur beslutad investeringsbudget hanteras. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Forts. Kf § 5 
 

Vid genomgång av beslutad investeringsbudget från tidigare år går att se att 

önskemål, vilka torde kunna anses angelägna, äskas och sedan godkänns. 

Beslut tas om investeringar eftersom de bedöms behövliga för att 

upprätthålla service och leverans av tjänst till kommunens medborgare men 

sedan genomförs det inte under aktuellt budgetår. 

 

Mina frågor till Patrik Nilsson är: 

Vilken organisation har kommunen för att säkerställa att beslutade åtgärder 

genomförs och varför har det hittills inte skett inom rimlig tid eller över 

huvud taget? 

 

Lars Tängdén 

 Centerpartiet 

 

 

Bilaga 

- Interpellation gällande hantering och verkställighet av fattade beslut 

- Interpellationssvar verkställighet 2020-02-25  

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall interpellationen kan anses 

inkommen enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner 

att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om Interpellationen kan anses 

besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen därmed ska 

anses vara besvarad 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 6  Dnr: 9020/77.109 
 

Fråga - Sveriges bästa kommun 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 
 
Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Erland Robertsson (C) avseende “Sveriges bästa 

kommun” till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Erland Robertsson (C) ”Därför blir min fråga är: När ska du se till att 

plocka ner skylten?” 

(Syftandes på skylten vid förvaltningskontorets entré).  

 

Svar: Patrik Nilsson (S): Berättade om historiken bakom Kommunskylten, 

befolkningsmålet och visionen. Vidare berättade han om den senaste antagna 

visionen som också innehåller frasen ”Sveriges bästa kommun”. 

Ledningsgruppen fick i uppdrag att utvärdera hur den senaste perioden har 

gått, och när det underlaget är framtaget ska Kommunfullmäktige besluta 

om vad de vill göra med skylten. 

 

Bilaga 
- Enkel fråga 2020-02-27 Sveriges bästa kommun 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 7  Dnr: 9020/81.109 
 

Fråga - Avseende införandet av 
Jämställdhetschecklista 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 
 

Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Marie Viberg (C) avseende införandet av 

Jämställdhetschecklista till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Marie Viberg (C): ”Hur långt har arbetet med införandet av 

checklistan kommit”?   

 

Svar: Patrik Nilsson (S): Informerade om att den nya tjänsteskrivelsemallen 

som antogs under hösten 2019, vilken innehåller barn- och 

jämställdhetsperspektiv. För att säkerställa att denna fungerar så kommer det 

bli en fråga till kommande Kommunstyrelsesammanträde. 

 

Bilaga 
- Enkel fråga - jämställdhetschecklista 

 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 8  Dnr: 9020/82.109 
 

Fråga - Avseende vilken instans som beslutade 
om kostnaden för motorvärmare 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 
 
Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Marie Viberg (C) avseende vilken instans som 

beslutade om kostnaden för motorvärmare till Kommunstyrelsens 

ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Marie Viberg (C): ”När och i vilken instans fattades beslut om nivå 

på avgiften?”   

 

Svar: Patrik Nilsson (S): Detta var ett tjänstemannaförslag som behandlades 

i den Centrala Samverkansgruppen, och därefter beslutades om. 

 

 

Bilaga 
- Enkel fråga - Enkel fråga - motorvärmarplatser 

 
 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 9  Dnr: 9020/83.109 
 

Fråga - Avseende ombyggnationerna av 
Apotekaren  
 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Lars Bäckström (C) avseende ombyggnationerna av 

Apotekaren till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Lars Bäckström (C): ”När kommer ombyggnationerna att vara klara 

och kommer detta vara en förskola anpassad för nutidens krav?”  

 

Svar: Patrik Nilsson (S): Målet är alltid att förskolan ska vara anspassad för 

nutidens krav. Ska förhoppningsvis behandlas under 

Samhällsbyggnadsutskottets kommande sammanträde för att 

Kommunstyrelsen därefter ska kunna besluta om eventuellt start. 

 

 

Bilaga 
- Enkel fråga - ombyggnation Apotekaren 

 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner. 
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Kf § 10  Dnr: 9020/84.109 
 

Fråga - Avseende Länsväg 670 som huvudled 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Lars Bäckström (C) avseende Länsväg 670 som 

huvudled till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Lars Bäckström (C) ”Har Länsstyrelsen motsatt sig vår begäran eller 

varför tar det så lång tid?”  

 

Svar: Patrik Nilsson (S): Det är Länsstyrelsen som beslutar om frågan om 

huvudleder och det tycks som att skrivelsen från oss har fallit mellan 

stolarna. Efter vi återkom med skrivelsen meddelade Länsstyrelsen att de 

betraktar detta som en synpunkt men att de inte kommer inleda en utredning 

i denna fråga. Däremot kommer de beakta detta ifall de ser över 

trafikreglerna i detta område. 

 

Bilaga 
- Enkel fråga - länsväg 670 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner. 

 
 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-03-02             Sida 15 (41)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 11  Dnr: 9020/87.109 
 

Fråga - Avseende handlingsplanen för en giftfri 
förskola 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 

 
Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Lars Bäckström (C) avseende handlingsplanen för en 

giftfri förskola till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Lars Bäckström (C): ”Min fråga är till kommunstyrelsens ordförande 

är därför om handlingsplanen för en giftfri förskola finns framtagen, 

förankrad i kommunens organisation och politiskt framtagen?” 

 

Svar: Patrik Nilsson (S): En handlingsplan har tagits fram av Barn- och 

utbildningssektorn och ska ut på remiss till sektorerna för Tillväxt, 

Samhällsbyggnads och resterande Barn- och utbildning. Därefter kommer 

denna handlingsplan återkomma för beslut.  

 

Bilaga 
- Enkel fråga - Avseende handlingsplanen för en giftfri förskola 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner. 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-03-02             Sida 16 (41)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 12  Dnr: 9020/88.109 
 

Fråga - Avseende upprustning av Karl XI väg 

 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed ska anses vara besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Inkommen fråga från Lars Bäckström (C) avseende upprustning av Karl XI 

väg till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Fråga: Lars Bäckström (C) ”Hur har samhällsbyggnadskontoret arbetat 

vidare med det uppdrag som Kommunfullmäktige gav?” 

 

Svar: Patrik Nilsson (S): När de har träffat Trafikverket kring 

ombyggnationen av E4an så har de presenterat denna idé, vilket de var 

positiva till. Däremot har denna fråga varit vilande på grund av fastställande 

av vägplan för Trafikverkets del. Kommunen och Trafikverket kommer ha 

ett flertal gemensamma möten inom den nära framtiden kring sådana frågor. 

 

Bilaga 
- Enkel fråga - avseende upprustning av Karl XI väg 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar Kommunfullmäktige ifall frågan kan anses inkommen 

enligt arbetsordningens föreskrifter. Kommunfullmäktige finner att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om frågan därmed ska anses vara 

besvarad, vilket Kommunfullmäktige finner. 
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   Ekonomichef  

 

 

Kf § 13  Dnr: 9020/18.109 
 

Finanspolicy Robertsfors kommun 
 
Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny finanspolicy för Robertsfors 

kommun. 
 

Ärendesammanfattning 
Kommunallagen 11 kap 3§ föreskriver att kommunfullmäktige ska besluta 

om riktlinjer för medelsförvaltningen. Robertsfors kommun har sedan 

tidigare föreskrifter om medelsförvaltningen. Med anledning av att det var 

längesedan föreskrifterna uppdaterades har en ny finanspolicy utarbetats. 
 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Finanspolicy 

- Finanspolicy Robertsfors kommun 

- 8. BORGENSAVGIFTER (grundpresentation) 

- Protokoll AU 200203 § 13 

- Protokoll KS 200217 § 4 
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   Ekonomichef 

VD Robertsfors Bostäder 
 

 

 

Kf § 14  Dnr: 9020/22.109 
 

Finanspolicy Robertsfors Bostäder 
 
Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förorda styrelsen i stiftelsen Robertsfors 

Bostäder att anta Finanspolicy. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors Bostäder har i likhet med Robertsfors Kommun omarbetat och 

uppdaterat den befintliga finanspolicyn. Det är Robertsfors Bostäders 

styrelse som fattar beslut om finanspolicyn men fullmäktige ges möjlighet att 

yttra sig rörande finanspolicyn. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse finanspolicy ROBO 

- Finanspolicy Robertsfors Bostäder 

- Bilaga 1, Borgensavgifter Kommuninvest 2016 

- Protokoll AU 200203 § 14 

- Protokoll Rb 200204 § 6 (för delgivning till Kommunstyrelsen 

avseende ärendet) 
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Kf § 15  Dnr:  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Fråga 
Inga frågor inkom från allmänheten. 
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   Umeåregionens brand och räddningsnämnd  

(URBR-2019/00063) 
 

 

 

Kf § 16 Dnr: 9020/36.109 
 

Uppföljning handlingsplan för 
olycksförebyggande och 
räddningstjänstverksamhet Robertsfors 2015-
2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av handlingsprogram 

2015 - 2018. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt handlingsprogram för 

olycksförebyggande- och räddningstjänstverksamhet för perioden 2015 - 

2018. 

 

Arbete med nytt program har påbörjats och som underlag för kommande 

program sker uppföljning av det befintliga programmet. Länsstyrelsen har 

angivit att kommunfullmäktige ska delges och godkänna uppföljningen av 

programmet 2015 - 2018. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Protokollsutdrag  Uppföljning handlingsplan 2015-2018 

- Uppföljning av program Robertsfors 2015-2018 rev 

- Protokoll AU 200203 § 8 

- Protokoll KS 200217 § 8 
 

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

 

Olov Nilsson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kf § 17  Dnr: 9019/359.109 
    

Återrapport möjlighet att utvärdera och 
prognostisera måluppfyllelse under löpande år 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
I oktober 2019 behandlade kommunfullmäktige (Kf § 83) den 

revisionsrapport som granskade kommunens delårsrapport för 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att informationen skall läggas till handlingarna 

och att revisionsrapporten skulle skickas till Kommunstyrelsen för 

behandling. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att utveckla möjligheterna att 

utvärdera och prognostisera måluppfyllelsen under löpande år samt att 

kommunstyrelsen återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige 

senast 2020-03-31. 

 

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2019 mål och medel för kommunens verksamhet 

genom att fastställa effektmål för kommunens utveckling samt ekonomiska 

ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. Kommunstyrelsen har ett 

övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och 

återrapport.  

   

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram av 

kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens och styrelsens 

presidium. Förslaget har därefter beretts för beslut i september 2019 i 

kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten fördelning av 

den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens 

ansvarsområden. 

  

I den styrmodell som beslutats av KF och i KS verksamhetsplan och 

detaljbudget framkommer tydligt att den tas fram av utskott och 

förvaltningsledning för antagande i kommunstyrelsen senast november inför 

efterföljande år. I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga 

mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år 

för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom 

reglementet. Kommunstyrelsen väljer att utpeka vilka mål och  

 

uppdrag man väljer att satsa extra på för att säkerställa kommunfullmäktiges 

måluppfyllelse för mandatperioden. Måtten som följer upp målen på KF och 

KS-nivå är framtagna i syfte att hitta uppföljningsmöjligheter även löpande 

under året. Det har även varit ett viktigt att hitta uppföljningsmått med  
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Forts. KF § 17 
 

möjlighet att följa upp målen relaterat till kön. Till stor del har nu mått hittats 

som kan följas varje år och flertalet kan även bedömas under året. 

 

För att även förstärka möjligheten att följa måluppfyllelse och den interna 

kontrollen över verksamhetens utveckling och uppdrag har kommunstyrelsen 

fattat beslut om månadsrapport. Månadsrapportens mått och innehåll har 

fastställts av KS i samband med antagandet av verksamhetsplan. 

Månadsrapportens mått skall ses som ett komplement till verksamhetsplanen 

och syftar att ge en bredare bild av utvecklingen inom verksamheterna. Varje 

utskott har lyft fram de mått man önskar följa djupare och kommunstyrelsen 

har även som helhet lyft fram ett antal gemensamma viktiga mått gällande 

personal, avvikelser och ekonomi. Månadsrapporten lyfts i utskott och vid 

kommunstyrelsens möten och ligger till grund för samtal, uppföljning och 

åtgärder. 

 

Genom de åtgärder som vidtagits gör förvaltningen nu bedömningen att 

verksamhet, ansvariga förtroendevalda i utskott och nämnder samt 

kommunfullmäktige i den nya styrmodellen ges större möjlighet till styrning, 

ledning och intern kontroll. Genom att löpande kunna följa verksamhetens 

utveckling genom månadsrapporter, ekonomirapport ett, delårsrapport finns 

bättre förutsättningar för insyn och åtgärder under löpande verksamhetsår.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-01-13 

- Protokoll AU 200203 § 10 

- Protokoll KS 200217 § 10 
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   VD Robertsfors bostäder  

 

 

Kf § 18  Dnr: 9020/20.109 
 

Borgensåtagande Robertsfors Bostäder 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att borgensåtagandet för Robertsfors Bostäder 

höjs till 67 000 000 kr. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Bostäders styrelse har beslutat att anta Budget för 2020 och 

Investeringsbudget 2020 som ska uppgå till 6,5 miljoner kronor. Robertsfors 

Bostäder styrelse beslutar att finansiering av investeringsbudget ska ske 

genom upplåning på 5 miljoner kronor och egen finansiering 1,5 miljoner 

kronor. 

  

Robertsfors Bostäder har idag en lånevolym på ungefär 57 miljoner kronor. 

Under 2019 har man investerat av egna medel för ungefär 11 miljoner 

kronor. Tidigare beslutad borgensram uppgår till 58 miljoner kronor. För att 

ha handlingsutrymme att kunna möta behov av ytterligare upplåning pga. 

oförutsedda händelser föreslås borgensramen uppgå till 67 miljoner kronor. 

  

Vid upptagning av nya lån påverkas soliditeten vilket bör beaktas av 

Robertsfors Bostäders styrelse vid beslut om nyupplåning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Borgensåtagande Robertsfors Bostäder 

- Protokoll RoBo 191128 § 67 (Dnr: 9019/444.109) 

- Protokoll AU 200203 § 15 

- Protokoll KS 200217 § 13 
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   Beredskapssamordnare 

Kommunchef 
 

 

 

Kf § 19  Dnr: 9020/19.109 
 

Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingen ”Styrdokument för 

Krisberedskap 2019–2022” och att Kommunfullmäktige delegerar till 

kommunchefen att anta: 

- plan för hantering av extraordinära händelser, 

- utbildnings- och övningsplan samt 

- verksamhetsplanering och finansiering 

 

Ärendesammanfattning 
Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära[1] händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Uppgifterna i lagen har konkretiserats i 

”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022”, som bland 

annat ålägger kommunen att i Kommunfullmäktige fastställa ett 

styrdokument. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, men även 

styrning och ansvarsfördelning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  styrdokument Krisberedskap 2019-2022 

- ”Styrdokument för Krisberedskap 2019–2022”  
Dokumentet anger (i enlighet med kraven i nämnda överenskommelse): 

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag 

och kommunalförbund. (s. 12) 

- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. (s. 7–8) 

- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. (s. 9–10) 

- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden. (s. 6)  
- Protokoll AU 200203 § 16 

- Protokoll KS 200217 § 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting. 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 20  Dnr: 9019/391.109 
 

Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- och 
bygglagen med flera 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att : 

- att anta upprättat förslag till taxa för ärenden inom plan- och bygglagens 

område. Taxan börjar gälla 1 april 2020 och gäller tillsvidare. 

- att anta timtaxa för ärenden enligt plan- och bygglagen på 1028 kr per 

timme. Timtaxan börjar gälla 1 april 2020 och indexuppräknas enligt PKV 

årligen. 

 

Reservation 
 Elisabeth Tängdén (C), Lars Tängdén (C), Ingrid Sundbom (C), Lars 

Pettersson (C), Kenneth Isaksson (M), Marie Viberg (C), Lars Bäckström 

(C), Desiree Ölund (C) och Erland Robertsson (C) reserverar sig till förmån 

för Lars Tängdéns (C) yrkande. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med övriga kommuner i kransen 

under flera års tid arbetat med att ta fram en taxa enligt SKL:s taxemodell 

från 2014. Syftet med upprättandet av en ny plan- och bygglovstaxa är att 

den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga kostnaderna för 

handläggningen av dessa ärenden. 

 

Den idag gällande taxan styrs till stora delar av storleken på den byggnad 

som sökande önskar uppföra samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. 

Det innebär att en större byggnad medför en högre avgift, även om 

handläggningen tar lika lång tid.  Många ärenden har idag en lägre avgift än 

kommunens kostnad för ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen 

till viss del är skattefinansierad. 

 

Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i varje enskilt fall. 

Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella tolkningar. Den är även 

svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande på ett tydligt och 

korrekt sätt. 

I stort innebär den nya taxan att det är den handläggningstid som ett 

genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger till grund för den avgift 

som tas ut för respektive typ av ärende. Taxan kommer därmed att bli 

betydligt mer rättvis och även stå i linje med den lagstiftning som säger att 

kommunen ska debitera i enlighet med faktisk nedlagd handläggningstid. 

 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per 

timme fastställas för att kunna ta ut  
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Forts. Kf § 20 
 

avgift för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I 

nu gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. Enligt 

uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1028 kr per timme. 
 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 april 2020 för att sedan indexuppräknas 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Underlaget har kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter 

som föreslås bli billigare med det nya taxeförslaget enligt 

kommunfullmäktiges beslut.  

  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dat. 2020-01-09 

- Förslag till ny taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område 

- Beräkningsunderlag till taxan 

- Beräkningsunderlag till timtaxan 

- Befintlig taxa 

- Förtydligande, enligt återremiss från KF 2019-12-02 

- Protokoll SHBU 191021 § 135 

- Protokoll AU 191104 § 189 

- Protokoll KS 191118 § 217 

- Protokoll kF 191211 § 120 

- Protokoll SHBU 200120 §16 

- Protokoll AU 200203 § 27 

- Protokoll KS 200217 § 23 

 

Yrkande 
Carl-Johan Pettersson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att timkostnaden sätts till 800 kr. 

 

Mimmi Norgren-Hansson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

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

 

Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens förslag till beslut vunnit 

bifall. 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Forts. Kf § 20 
 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Lars Tängdéns yrkande. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 17 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Hans Lindgren (S) X   

Lars Pettersson (C)  X  

Olov Nilsson (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD) X   

Paavo Ruokojärvi (V) X   

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Gabrielle Boström (KD)  X  

Mimmi Norgren Hansson (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Eva Jonasson (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Ewa-Mari Westerlund (S) X   

Gunilla Björn (C)  X  

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

    

Summa 17 13  
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Kf § 21  Dnr: 9020/14.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna.  

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts 

inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En sammanställning 

av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige vid nästkommande 

sammanträde. 

  

För kvartal 4, 2019 finns 4 beslut att rapportera som inte är verkställt. 

(handlar om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna 1 beslut, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

2 beslut, kontaktperson 1 beslut).  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200121 §10 

- Protokoll AU 200203 § 29 

- Protokoll KS 200217 § 25  
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Kf § 22  Dnr: 9020/13.109 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts 

inom 3 månader från beslutsdag). 

 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En sammanställning 

av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige vid nästkommande 

sammanträde. För kvartal 4, 2019 finns 6 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200121 § 9 

- Protokoll AU 200203 § 30 

- Protokoll KS 200217 § 25 
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   Författare till medborgarförslag 

Socialchef 
 

 

 

Kf § 23  Dnr: 9019/71.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 3/2019, 
Fotvård i hemmet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag om att erbjuda fotvård i 

hemmet lämnas utan bifall. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget innefattar ett förslag om att individer som har 

hemsjukvård ska kunna ansöka om fotvård i hemmet hos 

biståndshandläggare.  Att biståndshandläggare tar beslut om att fotvård får 

utföras i individens hem  som för insatsen betalar en vanlig fotvårdsavgift. 

Det föreslås därefter även att upprätta en sammanställning kring hur många 

individer berörs av detta.  

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 3/2019 

- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag 

- Protokoll SU 191210 § 140 

- Protokoll AU 200203 § 33 

- Protokoll KS 200217 § 7 
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   Författare till medborgarförslag 

Turistsamordnare 

Tillväxtchef 

 

 

 

Kf § 24  Dnr: 9017/35.109 

 

Besvarande av Medborgarförslag 3/2017 
gällande vassklippare 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat då det 

idag finns en vassklippare som hyrs ut till föreningar. 

 

Ärendesammanfattning 
Då det under sommaren 2019 köptes in en vassklippare för att nyttjas i 

vattenvårdsprojekt i Robertsfors kommun finns nu möjligheten att som 

förening kunna hyra denna, därav anses medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Vassklippare 

- Medborgarförslag 3/2017  Vassklippare 

- Protokoll TVU 191210 § 87 

- Protokoll AU 200203 § 34 

- Protokoll KS 200217 § 29 
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   Motionär  

Socialchef 
 

 

 

Kf § 25  Dnr: 9019/187.109 
 

Svar Motion 1/2019 Tillfällig höjning av 
habiliteringsersättningen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motion 1/2019 besvarad genom 

tidigare beslut i KSSU 2019, §56 och § 129. 
 

Ärendesammanfattning 
Under april månad inkom motion gällande habiliteringsersättning med 

följande förslag:  

- Statsbidrag för habiliteringsersättning 2019 rekvireras från 

Socialstyrelsen. 

- Utformning på ny tillfällig nivå för 2019 kommuniceras i 

samråd/samverkan mellan Funktionsomsorgen och föreningen FUB i 

Robertsfors.  

- Ny nivå på ersättning utbetalas retroaktivt från 20190101. 

 
Beslutsunderlag 
- Motion 1/2019 

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll 191022 SU § 129  

- Protokoll 190514 SU § 56 

- Protokoll SU 191210 § 139 

- Protokoll AU 200203 § 31 

- Protokoll KS 200217 § 27 
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   Motionär 

Tillväxtsektorn 

Ekonomikontoret 

 

 

 

Kf § 26  Dnr: 9013/66.109 
 

Besvarande av motion 5/2013 Ishall 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse att-sats 1 och 2 besvarade och avslå 

attsats 3 men hålla frågan om folkhälsokluster öppen för framtiden och 

eventuell vidare utredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under mars 2013 inkom en motion som efterfrågade en utredning av 

möjligheten att upprätta en ishall i Robertsfors kommun, vilket inkluderade 

undersökning av dess placering samt eventuell extern finansiering.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ishall (2020-01-16) 

- Utredning ishall Robertsfors Kommun 2020 

- Offert North Power 

- Driftkostnad Ishall 

- Underlag från Osby ishall 

- Programskiss 

- Kalkyl 

- Planritning och skiss 

- Budgetkalkyl  

- Motion 5/2013 

- Protokoll KS 130528 § 76 

- Protokoll KS 140401 § 46 

- Protokoll TVU 190917 § 53 

- Protokoll AU 190919 § 146 

- Protokoll KS 190930 § 167 

- Protokoll KF 191014 § 91 

- Protokoll TVU 200121 §12 

- Protokoll AU 200203 § 32 

- Protokoll KS 200217 § 28 
 

 Yrkande 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut
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Kf § 27  Dnr: 9018/211.109 
 

Besvarande av motion 18/2018 - 
Fullmäktigesammanträden 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- att-sats 2,3,4 är genomförda och kan anses besvarade 

- att-sats 1 angående ambulerande möten avslås. 

 

Ärendesammanfattning 
Under Demokratiberedningens sammanträde den 2019-10-28 behandlades 

motion 18/2018 - Fullmäktigesammanträden. Utifrån detta har ett förslag till 

beslut presenterats till Kommunfullmäktige. Enligt 5 kap, § 28 

Kommunallagen (2017:725) ska Kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra 

sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 

fullmäktigeberedning. 

 

Bilagor 
- Motion 18-2018 

- Protokoll Kf 180618 § 69 

- Protokoll DB 191028 § 27 

- Protokoll AU 200203 § 37 

- Protokoll KS 200217 § 35 
 

 

Yrkande 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar till motionen med tillägget och att utredea 

intresset för att sända KF via projektor, eller skärmbilds TV i byastugor och 

andra lokala samlingslokaler. Utred även en möjlig ekonomisk ersättning till 

det byalag som sänder bereder sändningstillfälle. Detta skulle även kunna ske 

på andra tider än just under KF. En demokratistärkande åtgärd. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till motionen.  

 

Lars Bäckström (C): Yrkar bifall till motionen. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Paavo Ruokojärvis tilläggsförslag.  

 

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

 

Erland Robertson (C): Yrkar bifall till motionen. 
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Forts. Kf § 27 

 

Beslutsordning 
Ordförande frågar Kommunfullmäktige om att att genomföra en 

propositionsvägran på Paavo Ruokojärvis (V) tilläggsyrkande med anledning 

att det anses ara ett nytt ärende. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta 

propositionsvägran. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens förslag till beslut vunnit 

bifall. 
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   Kommunstyrelsen 

Kommunchef 
 

 

 

Kf § 28  Dnr: 9020/59.109 
 

Anmälan motion 1/2020: Mottagningsställe för 
uttjänta fordon 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendesammanfattning 

Erland Robertsson (C) har lämnat in en motion avseende mottagningsställe 

för uttjänta fordon. 
 

Beslutsunderlag 

- Motion 1/2020: Mottagningsställe för uttjänta fordon 
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   Kommunstyrelsen 

Kommunchef 
 

 

 

Kf § 29  Dnr: 9020/69.109 
 

Anmälan Motion 2/2020: Habiliteringsersättning 
2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendesammanfattning 

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

Habiliteringsersättning 2020. 
 

Beslutsunderlag 

- Motion 2/2020: Habiliteringsersättning 2020 
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Kommunchef 
 

 

 

Kf § 30  Dnr: 9020/85.109 
 

Anmälan medborgarförslag 1/2020 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Ärendesammanfattning 

Under februari 2020 inkom ett medborgarförslag angående industritomten i 

Ånäset. 
 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 1/2020 

- E-post från författare till medborgarförslag
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Kf § 31  Dnr: 9020/86.109 
 

Anmälan medborgarförslag 2/2020 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Ärendesammanfattning 

Under februari 2020 inkom ett medborgarförslag angående 

återvinningsstationen i Ånäset. 
 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2/2020 

- E-post från författare till medborgarförslag 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 32  Dnr: 9020/97.109 
 

Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ersättare till Kommunstyrelsen under 

perioden: 2020-03-10 – 2022-12-31: 

- Inga-Britt Berglund (S) 

 

Ärendesammanfattning 

I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i 

Kommunstyrelsen krävs ett fyllnadsval. 
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Kf § 33   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av delgivningarna som 

förtecknats i protokoll den 2 mars 2020 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Protokoll BOU 200120 

 

- Protokoll SHBU 200120 

 

- Protokoll TVU 200121 

 

- Protokoll SU 200121 

 

- Protokoll AU 200203 

 

- Protokoll KS 200217 

 

- Protokoll UBRN 2020-02-21 
 

 


