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Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  17-35 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Underskrift                
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Tvu § 17   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare 

för dagens protokoll. 
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Tvu § 18   Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att lägga till extraärendet ”Fastigheter 

Bruksområdet”, som läggs till innan delgivningarna. 

 

 

Tillväxtutskottet beslutar att därefter godkänna föredragningslistan. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Tvu § 19    Dnr:  

 
Information: Årets Kulturkommuns 
planering  

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Den nya Biblioteks- och Kulturchef Åsa Lundström presenterade 

planeringen bakom ”Årets Kulturkommun”. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Tvu § 20    Dnr: 9020/110.109 

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och beslutar att 

presentationen avseende Strategiska anställningar skickas upp till 

Kommunstyrelsen och att Arbetsmarknadskonsulent bjuds in där.. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Petra Andersin redovisade om projektets verksamhet, 

samt redogjorde vad Strategiska anställningar innebär. 

 

Yrkande  
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar att presentationen avseende 

Strategiska anställningar skickas upp till Kommunstyrelsen och att 

Arbetsmarknadskonsulent bjuds in där. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Kjell-Åke Nilssons (S) yrkande till proposition 

och finner att den vinner bifall. 
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 Tvu § 21   Dnr: 9020/73.109 
 

Ombudgetering av investeringsmedel från 
2019 till 2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att 

ombudgetera investeringsmedel från 2019 till 2020 enligt bilaga 1-

5. 

 

Ärendesammanfattning 
Varje år avsätter Robertsfors Kommun viss del till investeringar 

enligt Plan- och budget. Det utrymmet ska motsvara 

avskrivningskostnaderna för koncernen årligen. Under åren görs 

som vanligt flertalet investeringar i koncernen. Tillväxt 

investeringar är förhållandevis små men av vikt för både 

medborgare och koncern i stort. Under året har Tillväxt avslutat 15 

st investeringsprojekt. Många av projekten kan upplevas små men i 

en tight budget så fyller dessa en mycket stor funktion för 

kommunen i helhet och koncernen i synnerhet.   
 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringsmedel från 

2019 till 2020 

- Underlag för offentliga rummet ombudgeteringar 

- Bilaga 1 - 26201 Digitalisering 

- Bilaga 2 - 26202 Ungdomsgård 

- Bilaga 3 - 26203 Låssystem 

- Bilaga 4 - 26204 Sporthallar 

- Bilaga 5 - 262021 Ungdomsgård 

 

 

Yrkande  
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefens förslag till 

beslut.
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   Kommunstyrelsen  
Kulturchef 

Tillväxtchef 

Överklintens byaråd 

 

 

 

Tvu § 22   Dnr: 9020/74.109 
 

Grunkor och mojänger – 
marknadsföringsbidrag 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 Tillväxtutskottet beslutar att  

- Grunkor och mojänger beviljas 10 000 kronor i 

marknadsföringsbidrag för Grunkor och Mojänger 2020. 

- frågan kring kommunens officiella Nationaldagsfirande och var 

det ska placeras 2020 lämnas över till Kommunstyrelsen 

 

Ärendesammanfattning 
Grunkor och mojänger lockar varje år 2-3000 personer och är ett av 

de större återkommande arrangemangen i Robertsfors Kommun. I 

år firar Grunkor och mojänger 19-års jubileum som infaller på 

nationaldagen. Överklinten har, förutom frågan om 

marknadsföringsbidrag ställt frågan om Robertsfors Kommun ska 

flytta sitt nationaldagsfirande till Överklinten just i år? Idag är 

nationaldagsfirandet vartannat år i Robertsfors och vartannat år i 

Ånäset. 
 

Beslutsunderlag  
- Ansökan om marknadsföringsbidrag till Grunkor & mojänger 

- Tjänsteskrivelse Grunkor och mojänger – 

marknadsföringsbidrag 

 

 

  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2020-03-10            Sida 9         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 23   Dnr: 9020/50.109 
 

Rivning av fastigheten Marklunds i 
Överklinten 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för rivningen inte tas ut 

(4000 kr). Övriga frågor ligger ej inom kommunens mandat att 

besluta om.  

 

Ärendesammanfattning 
Överklintens byaråd vill köpa ett av ödehusen inne i centrala 

Överklinten och riva det då det i deras tycke utgör en fara för andra 

och en skamfläck i byn. Rivningen är ett ideellt projekt som 

byarådet kommer att hålla i. De ansöker hos kommunen om att 

Östen Holmström Botnia IT kan vara kontrollansvarig för 

rivningen. samt att slippa rivningstillstånd på 4 000 kr och 

deponiavgiften på Fagerliden. Detta eftersom det är ett helt ideellt 

projekt. 

 

Vid inhämtande av uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

så kan: 

- Robertsfors kommun inte göra avsteg från kravet på 

kontrollansvarig då det är i EU:s tjänstedirektiv. 

- Fagerliden ej ta emot hela hus. Rekommendation från sektor 

Samhällsbyggnad är att ta in offerter för bortskaffning av 

rivningsavfall till avfallsanläggning(Dåvamyra). 

- Överklinten bör känna till att det ligger en grundavgift på 

tomten enligt taxa 201960630 på 2379 kr/år(Vatten och avlopp) 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Överklintens Byaråd avseende rivning av f.d. 

ICA butiken - Marklunds 

- Tjänsteskrivelse Rivning av fastigheten Marklunds i 

Överklinten 
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Tvu § 24   Dnr: 9020/75.109 
 

Renovering av Tullgården 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förordar att klumpanslag från 

Samhällsbyggnadskontoret flyttas över från 2019 till 2020 enligt 

Samhällsbyggnadschef förslag till beslut. 

 

Ärendesammanfattning 
Tullgården hyrs varje år ut till entreprenör som driftar anläggningen. 

Anläggningen är i visst renoveringsbehov och två av de mest prioriterade 

åtgärderna är bron till Tullgården som är genomrutten med risk för 

skador samt köket i Tullgården där det är en vattenskada. Det måste 

lämnas in en ansökan om tillstånd att ändra i byggnaden. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Tullgården 

- Tullgården utkast ansökan 

- Program Fönsterrenovering 2019 

- Bron bilder 

- Ansökan om tillstånd att ändra i byggnadsminne 
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   Tillväxtchef 
BOU-chef 

Kulturchef 

 

 

 

Tvu § 25  Dnr: 9020/80.109 

 
LOUD Program 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att gå vidare med projektansökan kring 

LOUD projektet.   

   

Ärendesammanfattning 
Projektet vi vill ansöka till är ett unikt projekt för Sverige. Det 

bygger på en idé från USA där projektet heter LOUD Program. Det 

är ett musik- och kulturprogram som ger skolor i utsatta områden 

möjlighet att bedriva högkvalitativ musikundervisning för elever 

mellan 10-15 år. LOUD Program är en ideell organisation som 

startades i Santa Barbara av Mason Orfalea med hjälp av 

Audacious Foundation. Projektet är i första hand avsett för 

ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden. LOUD Programs 

musikklasser och omfattande online-bibliotek hjälper eleverna att 

ta sina kreativa ambitioner från klassrummet och genom livet. 

Fokus ligger på gruppverksamhet och samarbete. LOUD Programs 

uppgift som internationellt program är att främja möten mellan 

olika kulturer, visa att vi alla är lika inför musiken, och att var och 

ens unika erfarenheter är en tillgång i den kreativa processen. Mer 

än ett musikprogram är LOUD Programs främsta uppgift att 

inspirera till, och stötta samarbeten mellan ungdomar som behöver 

det som mest. Med musiken som utgångspunkt, förbereder 

programmet eleverna för alla typer av teamwork och relationer 

längre fram. 

 

Programdirektör är Josephine Forsman, trummis och låtskrivare i 

bandet Sahara Hotnights, som arbetar med programmet i Los 

Angeles, USA, och som själv startade band som 10-åring i 

Robertsfors. Robertsfors Kommun i samarbete med vill utveckla 

verksamheten med att ge ungdomar möjlighet att spela i band. Vi 

vill marknadsföra projektet särskilt gentemot ungdomar med 

ursprung i andra länder än Sverige eftersom de idag är 

underrepresenterade i den ordinarie musikskolan.  Vi vill att det ska 

bli ett utvecklat samarbete/kulturutbyte mellan ungdomar i 

Robertsfors, Sverige, och i USA. I styrgruppen som tagit fram 

projektet sitter idag: Kulturchef, Tillväxtchef, Rektor musikskola 

samt att vi haft upprepade möten med Josephine Forsman kring 

LOUD och hur vi kan bygga vidare på vår kulturtradition. 

 
De senaste tre åren har sektor Tillväxt ordnat Samhällsgala enligt 

tidigare svar på motion. Det har inte funnit någon avsatt budget till 

detta utan har fått tagits från ordinarie drift. I samband med 

besparingar 2020 föreslås att Samhällsgalan 2020 ej genomförs i  
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   Tillväxtchef 
BOU-chef 

Kulturchef 

 

 

 

Forts. Tvu § 25 
 

sin nuvarande form utan i så fall i ny tappning alternativt att 

priserna delas ut vid lämpligt tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse LOUD Program 

- Introduktion Loud program 

- Loud program model 

- Loud Program Swe 2019 

- LOUD Program Vällingby Park, Stockholm 

- Budget LOUD 2020 – 2022. (projektansökan)   
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   SHBchef 
Tillväxtchef 

Näringslivsstrateg 

 

 

 

Tvu § 26  Dnr: 9020/8.109 
 

Utredning om Laddstolpe 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ge Tillväxtchef i uppdrag att fortsätta 

utreda frågan kring snabbladdare för elbil i kommunen och 

placering av denna. Återrapport av detta arbete skall ske till 

kommunstyrelsen, med total kostnadsbild.  

 

Ärendesammanfattning 
Vid möte med Skellefteå Kraft kring etablering av snabbladdare 

togs förslag till finansiering upp. En försiktig uppskattning skulle 

ge vid handen att om erforderliga stöd från Klimatklivet m.m. 

erhålls så blir kostnaden för Robertsfors Kommun 125 000 kr för 

att etablera en snabbladdare i centrala Robertsfors. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Utredning om Laddstolpe 
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Tvu § 27   Dnr: 9018/188.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 4/2018 – En 
minigolfbana med en liten kiosk och 
hängmattor på Sjukhusudden 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 4/2018.   

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 4-2018 avseende Anläggande av minigolfbana 

på sjukhusudden med hängmattor och kiosk där unga kan arbeta 

under sommaren. 

 

Beslutsunderlag 
- Bilaga medborgarförslag 4/2018. 

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 42018 – En 

minigolfbana med en liten kiosk och hängmattor på 

Sjukhusudden 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2020-03-10            Sida 15         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Tvu § 28   Dnr: 9018/213.109 
 

Besvarande motion 5/2013: Ishall 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

Medborgarförslaget 5-2018, att kommunen ska bygga tennisbanan 

avslås. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillväxtchef återrapporterar hur 

diskussionen mellan idrottsförening och Västerbottens 

idrottsförbund gått till Tillväxtutskott. 

 

Ärendesammanfattning 
Anläggande av tennisbana. Förslag att kommunen ska bygga en 

tennisbana utifrån att det inte finns någon i Robertsfors tätort. 

Kontakt har tagits med Västerbottens idrottsförbund och 

intresserade föreningar i Robertsfors för att komma vidare i frågan. 

Robertsfors IK har gått vidare med diskussionen inom sin 

huvudstyrelse. Det är ej möjligt för Robertsfors kommun att gå 

vidare med denna fråga utan externa finansiärer. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 5-2018 Bygga tennisbana i Robertsfors 

- Tjänsteskrivelse Bygga Tennisbana 

- Underlag tennisbana 

- Underlag Nordic Surface – obs Notera dock att för tennisbana gäller 

0-4 mm stenmjöl då toleransnivåerna är mindre. 

- Uppbyggnad_konstgräs_NordicSurface 

- anslutningar_gummi_konstgras_nordic_surface_A3_svartvit (1) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_SWS1ouSGs2BY43h-bvWzB6g_0k70tSX
https://drive.google.com/open?id=1_SWS1ouSGs2BY43h-bvWzB6g_0k70tSX
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Tvu § 29   Dnr: 9017/219.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 6/2017 – 
Området kring  Pulkabacke i Bygdeå.  
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 6-2017. 

 

Ärendesammanfattning 
Angående Pulkabacke i Bygdeå. De förslag som finns är: 

Belysning till pulkabacken, matjord och gräsfrön på backen, 

cykelcrossbana som önskas av barnen i byn och grillplats med 

bänkar.   

 

Idag finns belysning på pulkabacken och den är sådd med gräsfrö. 

Spontancykling förekommer men det byggs också pumptrack i 

Bygdeå med bidrag från Robertsfors Kommun, Västerbottens 

idrottsförbund och Allmänna Arvsfonden. Vissa delar i 

medborgarförslaget är alltså redan genomförda utifrån ordinarie 

planerad verksamhet. Det föreslås att medborgarförslaget avslås då 

många av åtgärderna låg i plan för pulkabacken och andra 

anläggningar idag planeras i Bygdeå med liknande verksamhet. 

 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 6/2017.   

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 6-2017 – Området 

kring  Pulkabacke i Bygdeå. 
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Tvu § 30   Dnr: 9017/319.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2017: 
jordkällarna och promenadstråk    
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag  7-2017.    

 

Ärendesammanfattning 
Två förslag i ett kring parken i Robertsfors. En är att restaurera de 

två jordkällare som finns på parkområdet. Det andra är att anlägga 

en promenadväg genom Björkallen vid Bruksområdens 

bostadsförening. 

 

Det två jordkällarna har idag ingen historisk betydelse för 

Robertsfors. Det finns ett rivningstillstånd från Länsstyrelsen. 

Promenadvägen avslås också då den väg som går parallellt med 

Björkallen i Robertsfors fungerar att promenera på och inte är 

speciellt trafikerad. 

 

 
Beslutsunderlag 
- bilaga Medborgarförslag 7-2017 

- Tjänsteskrivelse Jordkällare och promenadväg 

- Bilaga Bilder jordkällare samt svar från Länsstyrelsen 
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Tvu § 31  Dnr: 9018/230.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2018 – 
Gratis aktivitet i Robertsfors 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 7-2018. 

 

Ärendesammanfattning 
Deltagare 65 +, grupp och enskilda aktiviteter fys och 

rörelseträning vid företagshälsan, sjukgymnast deltar, vattenträning 

för 65+ 2 ggr/vecka, rörelseaktivitet på sjukhusudden vid flera 

tillfällen/vecka. 

 
Kommentar: Idag finns möjlighet att skaffa kort på företagshälsan 
eller friskvårdscenter och få tillgång till instruktion från 
sjukgymnast/pt. Det finns också gruppträning som olika 
pensionärsorganisationer anordnar på företagshälsan. Det finns 
möjlighet till vattenträning i samverkan med studieförbunden i 
Robertsfors. Det finns idag ingen rörelseaktivitet på sjukhusudden 
vid flera tillfällen i veckan. Det är inte idag heller en 
grundverksamhet för kommunen att ordna utan medborgare får ta 
kontakt med idrottsförening eller idrottskonsulent vid SISU 
alternativt med studieförbund för att ordna sådana aktiviteter. Det 
finns goda möjligheter att delta vid befintliga aktiviteter idag. Det är 
inte aktuellt att Robertsfors kommun ska anordna ytterligare 
aktiviteter. 

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga medborgarförslag 7/2018. 

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 7-2018 – Gratis 

aktivitet i Robertsfors  
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Tvu § 32  Dnr: 9019/292.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 8/2019 -  
avseende grönområden under 
humlesäsongen  
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 8/2019. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en skötselplan för 

Robertsfors kommuns grönområden och tilltänkta planteringar. 

 

Ärendesammanfattning 
 Det finns inte många gröna ytor i Robertsfors som är bruksklippta. 

Robertsfors Kommun bör sköta om och förvalta de ytor där 

medborgarna vistas. Det skall också enligt Mål 15 (Agenda 2030) 

Ekosystem och biologisk mångfald tas hänsyn till humlor och 

andra insekter samt vårda det ekosystem vi har att förvalta för 

framtiden. Det bör i närtid upprättas en skötselplan för Robertsfors 

kommuns grönområden och tilltänkta planteringar, samt hur vi i 

skötseln värnar om de globala målen men ändå håller en standard 

där det upplevs som välskötta områden. Om det inte klipps bör det 

informeras om varför till medborgarna. Medborgarförslaget i sig 

bör avslås och istället bör vi se en helhet. Skötselplan tas 

förslagsvis fram av Samhällsbyggnadsutskottet.  

 

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga medborgarförslag  8/2019 

- Tjänsteskrivelse Besvarande av medborgarförslag 8-2019 -  avseende 

grönområden under humlesäsongen 

- Fifteen-operationally-important-decisions-in-the-

planni_2018_Biological-Cons 

- Organic-farming-supports-spatiotemporal-stability-in-

spec_2018_Biological-Co 

- Saproxylic-biodiversity-and-decomposition-rate-decrease-

w_2018_Biological-Co 

- State-of-the-world-s-raptors--Distributions--threats--

an_2018_Biological-Con 
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Tvu § 33  Dnr: 9020/111.109 
 

Fastigheter Bruksområdet 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det avsätts 250 000 kronor 2020 och 

250 000 kronor 2021, i medfinansiering från Kommunstyrelsens 

oförutsedda investeringar till att ansöka om bidrag för att renovera 

fastigheter på Bruksområdet. 

 

Ärendesammanfattning 
Byggnaderna har under många år inte underhållits varvid det är 

extrema behov av underhåll för att säkerställa att dessa finns kvar. 

Byggnaderna ligger i ett specifikt utpekat område av 

riksintressekaraktär varvid det finns möjlighet att söka x-antal 

kronor till renoveringen. Medfinansieringsgraden efter samtal med 

länsstyrelsen är på 10 %. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Fastigheter Bruket 

- PM uträkning av renoveringskostnader 

 

 

Yrkande 
Desiree Ölund (C): Yrkar att Tillväxtutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att besluta i enlighet med samma formulering 

som Tillväxtchefen har föreslagit.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Desiree Ölunds (C) yrkande mot Tillväxtchefens 

förslag till beslut och finner att Desiree Ölunds yrkande vinner 

bifall. 
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Tvu § 34  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 10 mars 2020 § 34 och skickar 

delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för godkännande  

 

Ärendesammanfattning  
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen.  

 

Delgivningar 

Diarie nr  Datum  Ärende nr Ansökan Förening 
Utbetalt 
belopp Enligt delegation 

9020/26.109 20200112 660 
Hyresbidrag för 
ungdomsverksamhet 

Scouterna 
Ånäset 1200 MH 

9020/45.109 20200206 669 LOK Stöd 
Scouterna 
Ånäset  630 MH 

9020/46.109 20200206 614 LOK Stöd 
Ridklubben 
Sandgärdan 4320 MH 

9020/47.109 20200206 700 LOK Stöd  IK Klintarna  210 MH 

9020/48.109 20200206 749 
Instruktörsbidrag för 
ungdomsverksamhet  Sikeå SK  1000 MH 

9020/51.109 20200110 se bilaga i diariepärm Övriga Bidrag IFK Åkullsjön 1077 MH  

KS 20181211 20200211 §202 
Inventariebidrag 
2019 

Robertsfors 
Motorsällskap 36000 MH  

9020/102.109 20200221 856 LOK Stöd  Robertsfors IK 11340 MH 

9020/103.109 20200221 855 LOK Stöd  Sikeå SK  8940 MH 

9020/105.109 20200221 
731,843,844,845,846, 
819 Lönebidrag  Robertsfors IK  55289 MH 

9020/101.109 20200221 852 LOK Stöd 
Nysätra Pistol 
Klubb 540 MH 

9020/104.109 20200224 869 LOK Stöd  Nysätra IF  1020 MH  

 
20200309 

enligt tidigare politiskt 
beslut 

Driftbidrag 
Sandgärdan  Sandgärdan 150000 MH 

 
20200309 

enligt tidigare politiskt 
beslut  

Driftbidrag 
Mellanbygdens RF 

Mellanbygdens 
Ryttarförening 150000 MH  

 
20200309 906,910,909,908,912 Lönebidrag  

Robertsfors 
Nya Golfklubb 33791 MH  

 
20200309 963 Lönebidrag  IK Klintarna  12808 MH  
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20200309 893,905,907 Lönebidrag  Sikeå SK  28552 MH  

 
20200309 902 LOK Stöd Flarkens IK  930 MH  

 
20200309 988 

Tävlingsbidrag SM 
Slutspel  IFK Åkullsjön 9000 MH  
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Tvu § 35  Dnr: 
 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor inkom. 

 


