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 Plats och tid 
 
 
 
 

Centrumhuset, Robertsfors  2020-04-20, kl 13:00 – 15.30 

 

   Beslutande 

Robert Lindgren (S) (ej §§43-44) 

Patrik Nilsson (S) (ej §§43-44) 

Mona Andersson (S) (ej §43) 

Lars-Erik Nygren (SD) (ej §43) 

Marie Viberg (C) (ej §43) 

Lars Bäckström (C) 

Carl-Johan Pettersson (S) (ej §43) 

Lars Gunnar Andersson (S) (ej §43) 

Gunilla Björn (C) (ej §43) 

Bo Lundkvist (C)  

Karl Samsami (S) (ej §43)  

Sara Mi Liljeholm (S) (ej §43) 

Jimmy Nyman (S) 

Paavo Ruokojärvi (V) (ej §43) 

Eva Jonasson (S) 
 

  

Ingrid Sundbom (C) (ej §§43-44) 

Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S) (ej §§43-44) 

Lars Tängdén (C) (ej §§43-44) 

Hans Lindgren (S) (ers. Per B Johansson)  

Olov Nilsson (S) (ej §44) 

Sandra Brändström (S) (ej §43)  

Kenneth Isaksson (M) (ej §§43-44) 

Ove Lindström (S) (ers. Mimmi Norgren-Hansson) (ej §43)  

Gabrielle Boström (KD) (ej §44) 

Lars Pettersson (C) (ers. Desiree Ölund) 

Ewa-Marie Vesterlund (S) (ers. Josefin Elvinsson) (ej §43) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Per Olofsson) (ej §43) 

Inga-Britt Berglund (S) (ers. Robert Lindgren under §43) 

Martin Lundgren (C) (ers. Erland  Robertsson) (ej §43) 

I 

  

  

  

  

 
 
Övriga deltagare 

Jhonas Nilsson, Socialchef 

Anders Persson, Kommunchef 

Olof Norberg, Näringslivsstrateg 
 

 
Clarence C Andersson, sekreterare 

Åke Elvinsson (C), Revisionens ordförande 

 

Utses att justera Ingrid Sundbom (C) och Jimmy Nyman (S) 

 

Justeringens tid och plats 27 april, klockan 09.00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 34 - 62 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren (Lars Bäckström §§43-44)  

 
 

 

 Justerare                                                           

 Ingrid Sundbom (C) och Jimmy Nyman (S) 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2020-04-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-04-30 Datum för anslags nedtagande 2020-05-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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§ 58 Besvarande Medborgarförslag 7/2018 – Gratis aktivitet i 

Robertsfors 

 

§ 59 Besvarande av medborgarförslag 8/2019 -  avseende grönområden 
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§ 60 Anmälan medborgarförslag 3/2020: Angående belysning på apoteks 

bron och ett eventuellt namnbyte till skatebron 

 

§ 61 Anmälan Medborgarförslag 4/2020: Angående kraftverken 

Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors. 

 

§ 62 Delgivningar 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 34  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ingrid Sundbom (C) och Jimmy Nyman (S) 

som justerare för dagens sammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 35  Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande ärenden till dagordningen: 

- Information om Robertsfors kommuns Coronahantering 

- Information ny Kommunchef 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort följande ärenden från dagordningen. 

- Godkännande årsredovisning 2019 RobertsforsBostäder (RoBo)  

-  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen RobertsforsBostäder 

 

Kommunfullmäktige beslutar därefter att fastställa dagordningen. 

 

Yrkanden 

Ordförande Robert Lindgren (S) föreslår att lägga till två ärenden efter punkten om 

avsägelse av förtronedeuppdrag. Dessa två ärenden skulle vara: 

- Information om Robertsfors kommuns Coronahantering 

- Information ny Kommunchef 

 

Ordförande Robert Lindgren (S) föreslår att följande två ärenden ska plockas bort 

från dagordningen med anledning att de inte har beretts i enlighet med 

Kommunallagen:   

- Godkännande årsredovisning 2019 RobertsforsBostäder (RoBo)  

-  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen RobertsforsBostäder 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) förslag till revidering av dagordningen till 

proposition och finner att det vinner bifall.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 36  Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske  

27 april 2020, klockan 13.00, i Kommunhuset 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-04-20             Sida 7 (39)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Valberedningsutskottet  

 

Kf § 37  Dnr: 9020/158.109 
 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - 
ordförandeskap Stiftelsen Sikeå Hamn  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen beviljas och 

Valberedningsutskottet får till uppgift att föreslå en ny ordförande för 

Stiftelsen Sikeå Hamn.  

 

Ärendesammanfattning  
Jimmy Nyman (S) meddelade den 17 mars att hans han skulle vilja säga upp 

sitt politiska uppdrag som ordförande i Stiftelsen Sikeå Hamn. 

 
Beslutsunderlag  
- Utdrag av E-post  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 38  Dnr:  
 

Information om Robertsfors kommuns 
Coronahantering  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

 

Ärendesammanfattning  
Socialchef, Jhonas Nilsson informerade om Robertsfors kommuns arbete 

med situationen kring Corona-pandemin.  

 
Därefter informerade Näringslivsstrateg Olof Norberg om situationen inom 

näringslivet.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 39  Dnr:  
 

Information ny Kommunchef  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

 

Ärendesammanfattning  
Kommunchef Anders Persson presenterade sig för Kommunfullmäktige.   
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 40  Dnr:  
 

Interpellationer 
 

Inga interpellationer har inkommit till detta fullmäktigesammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 41  Dnr:  
 

Frågor 

 

Inga frågor har inkommit till detta fullmäktigesammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 42  Dnr: 9020/118.109 
  

Godkännande av årsredovisning 2019 samt 
beslut resultathantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna årsredovisning för år 2019 

- underskottet balanseras mot budgeterat överskott för 2020-2022 

 

Ärendesammanfattning 
Det redovisade resultaten för kommunen 2019, - 628 tkr är svagare än 

tidigare år. Det svagare resultatet mot tidigare år är främst ett resultat av 

fortsatt höga verksamhetskostnader ställt mot intäkter som inte ökar i samma 

takt. Resultatet för 2019 blev bättre än den prognos som lämnades vid 

delårsrapport 2019. Vilket är ett resultat av vidtagna åtgärder i verksamheten 

för budget efterlevnad samt något högre skatteintäkter än beräknat. 

 

Den kommunala koncernen (inkl stiftelserna) redovisar ett resultat på – 697 

tkr för verksamhetsåret 2019. 

 

Beslutsunderlag  
- SHB årsredovisning 2019  V3 

- BOU Verksamhetsberättelse 2019 

- Årsredovisning 2019 - SOC 

- Verksamhetsberättelse Tillväxt 

- Verksamhetsberättelse KS 

- Årsredovisning 2019  

- Presentation bokslut 191231 SHButskott 

- Protokoll SHBU 200309 §21 

- Protokoll BOU 200309 § 15 

- Protokoll SU 200310 § 30 

- Protokoll AU 200323 § 43 

- Protokoll Ks 200406 §50 

 

Yrkande 

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

 
Lars Bäckström (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 43  Dnr: 9020/223.109 
 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 -  
Robertsfors kommunstyrelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse enlighet med 

revisorernas tillstyrkan. 

 
Jäv 
Följande ledamöter anmäler jäv med anledning av att de ingick i föregående 

års Kommunstyrelse: 
Patrik Nilsson (S),  Mona Andersson (S)  Gun Ivesund (S)  

Carl-Johan Pettersson (S)  Robert Lindgren (S)  Lars Tängdén (C)  

Ingrid Sundbom (C)  Marie Viberg (C) Kenneth Isaksson (M)  

Sara-Mi Liljeholm (S)  Lars-Gunnar Andersson (S)  Lars-Erik Nygren (SD) 
Sandra Brändström (S) Ove Lindström (S)  Elisabeth Tängdén (C) 

Ewa-Mari Vesterlund (S) Karl Samsami (S) Paavo Ruokojärvi (V) 

 Gunilla Björn (C)  Martin Lundgren (C)   
 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2019. 

 

Bilaga 
- Revisionsberättelse Robertsfors  2019 inskannad (inkl. Revisionens 

redogörelse & Granskning av årsredovisning) 

- Revisionsberättelse Robertsfors 2019 - digital version 

- Revisorernas redogörelse 2019 - digital version 

- Granskning av Årsredovisning 2019 - digital version 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 44  Dnr: 9020/223.109 
 

Ansvarsfrihet 2019 -  övriga nämnder och 
beredningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för egna ledamöter i 

gemensamma nämnder, egna nämnder och fast fullmäktigeberedning samt 

de enskilda förtroendevalda i dessa organ i enlighet med revisorernas 

tillstyrkan. 

 
Jäv 
Följande ledamöter anmäler jäv med anledning av att de ingick i någon av 

de berörda nämnderna/beredningarna föregående år: 
Patrik Nilsson (S),  Olov Nilsson (S)  Gun Ivesund (S)  

Robert Lindgren (S)  Lars Tängdén (C)  Ingrid Sundbom (C) 

 Kenneth Isaksson (M)  Gabrielle Boström (KD)  

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2019. 

 

Bilaga 
- Revisionsberättelse Robertsfors  2019 (inkl. Revisionens redogörelse & 

Granskning av årsredovisning) 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Kf § 45  Dnr: 9020/224.109 & 9020/225.109 
 

Revisionsrapporter 2019 
 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med sin årliga granskning har Robertsfors kommuns revisorer 

tillsammans med PwC tagit fram två olika revisionsrapporter. 

 

Bilaga 
- Grundläggande granskning år 2019 inskannad version (KS, nämnder och 

fasta fullmäktigeberedningar) 

- Skrivelse grundläggande granskning Robertsfors 2019 - digital version 

- Rapport Grundläggande granskning Robertsfors 2019 - digital version 

- Grundläggande granskning år 2019 inskannad version (RoBo) 

- Skrivelse grundläggande granskning RoBo 2019 - digital version 

- Rapport - Grundläggande granskning ROBO 2019 - digital version 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 46  Dnr:  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Fråga 
Inga frågor inkom från allmänheten. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 

Sektorchefer 
 

 

 

Kf § 47  Dnr: 9020/147.109 
    

Ombudgetering av medel från 2019 till 2020 för 
investeringsändamål 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 32 459  tkr enligt: 

- Tillväxtutskottets bilagor 1-5 

- Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 1-24 

- Barn- och utbildningsutskottets bilagor 1-2 

- Sociala utskottets bilaga 1 

 

Ärendesammanfattning 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 

framgår att investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De 

investeringsmedel som ej ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över 

till nästkommande år och då tydligt särredovisade. 

 

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit budgetmedel 

och ett projektnummer och där det planeras för att det kommer att 

genomföras kan få föra med sig anvisade medel till det nya året. I dessa fall 

ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges som ger tillstånd till 

eventuell överföring av investeringsmedel. Kvarstående medel i olika 

klumpanslag kan däremot ej överföras. 

 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till 

varför investeringar inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga 

vilka investeringsmedel som önskas ombudgeteras till år 2020 och varför 

finns bifogade underlag för respektive investeringsprojekt, se : 

- Tillväxtutskottets bilagor 1-5 

- Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 1-24 

- Barn- och utbildningsutskottets bilagor 1-2 

- Sociala utskottets bilaga 1 

 

Av 2019 års budgeterade investeringsmedel på 84 869 tkr inkl. 

ombudgeteringar från 2018 till 2019, finns önskemål om att ombudgetera 32 

459 tkr till 2020. Av det avser 6 143 tkr ombyggnation förskola i norra 

kommundelen och 12 596 tkr avser ny förskola i Robertsfors. 

 

Framställning om ombudgeteringar av medel avseende investeringsprojekt 

framgår av nedanstående sammanställning: 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 

Sektorchefer 
 

 

 

Forts. KF § 47 
 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 0   

- Barn- o utbildning 369 Bilaga 1-2 

- Samhällsbyggnad 30 808 Bilaga 1-24 

- Sociala 800 Bilaga 1 

- Tillväxt 482 Bilaga 1-5 

Summa 32 459   

 

I dagsläget görs bedömning att ytterligare lån för att färdigställa pågående 

investeringar ej behöver upptas. Taket för kommunens upplåning ligger på 

155 000 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag - KS total 
- Tjänsteskrivelse ombudgeteringar 

- Protokoll SHBU 200309 §20 

- Protokoll BOU 200309 § 16 

- Protokoll SU 200310 § 31 

- Protokoll TVU 200310 §34 

- Protokoll AU 200323 § 45 

- Protokoll Ks 200406 §54 

 
Beslutsunderlag - TVU 

- 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 

 
Beslutsunderlag - SHBU 

- 1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 

- 2. 00115 Yta-belysn- tak Bygdeå skola L 

- 3. 00582 Energideklaration fastigh 

- 4. 00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 

- 5. 00841 Takbyte C-hus restaurang 

- 6. 00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 

- 7. 01093 Måla fasad Folktandvården 

- 8. 173 Övervakn etapp 2 avloppsv 

- 9. 181 Kulvertera Klockarbäcken 

- 10.  1212 Låssystem avlopp 

- 11.  1434 Kålaboda vattenverk 

- 12.  1481 Filterbyte Flarkens Vverk 

- 13.  1721 Övervakning vattenverk 

- 14.  1722 Brandlarm vv Klintheden 

- 15.  2545 Matavfallskärl 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 

Sektorchefer 
 

 

 

Forts. KF § 47 
 

- 16.  2904 Anläggarbussar 2018 

- 17.  13801 Ö-kl avloppsreningsverk 

- 18.  15611 Rensgaller Robertsfors ARV 

- 19.  0087 Förskola Apotekaren omb 

- 20.  00512 Jennings omb ventilation 

- 21.  01030 Sprinklers sjukhem ånäset 

- 22.  01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 

- 23.  26083 Entrémattor fastigheter 

- 24.  0999 Klumpanslag SHB 

- 25.  Uppföljning investeringar 2019 – FASTIGHET 

- 26. Uppföljning investeringar 2019 – GVA 

- 27.  Uppföljning investeringar 2019 – LOKALVÅRD 

- 28.  Uppföljning investeringar 2019 – MÅLTID 

- 29.  Uppföljning investeringar 2019 - PROJEKT FASTIGHET 

- 30.  Uppföljning investeringar 2019 - SHB-CHEF 

- 31. Tjänsteskrivelse överföring till 2020 

 

Beslutsunderlag - BOU 
- 1. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Fågelboet fd 

Apotekaren 

- 2. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Åkullsjön 

- 3. Tjänsteskrivelse 

 

Beslutsunderlag - SU 
- Bilaga 1 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Valberedningsutskottet 

Stiftelsen Robertsforsbostäder 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Kf § 48  Dnr: 9020/142.109 
 

Bildande av driftsbolag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Bilda ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) 

genom att uppdra till kommunstyrelsen att bilda/anskaffa aktiebolag 

genom att förvärva ett lagerbolag. 

 

2. Anta bolagsordning för Robertsforsdrift AB, där det kommunala 

ändamålet och befogenheterna specificerats. 

 

3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för 

Robertsforsdrift AB som kan antas av bolagsstämman. 

 

4. Ge kommunstyrelsen uppdraget att kalla till inledande bolagsstämma 

för bolaget senast oktober månad 2020. 

 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till beslut för 

bolagsstämman att besluta om vilka andra styrdokument som från 

kommunen ska bli bindande för bolaget. 

 

6. Ge Valberedningsutskottet i uppdrag att föreslå fyra (4) ledamöter 

som Robertsfors kommuns ledamöter i bolagets styrelse till 

Kommunfullmäktige i november 

 

7. Delegater bolagsstämma två (2) stycken: 

- Patrik Nilsson (S) 

- Lars Tängdén (C)  

 

8. Stiftelsen Robertsforsbostäder (Org.nr 894000-0105) efter 

bolagsbildning erbjuds möjlighet att förvärva en andel i bolaget. 

Frågan gällande ägarandel och försäljning skall återkomma till 

kommunfullmäktige för beslut. 
 

Reservation 

Kenneth Isaksson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 

Ärendesammanfattning 
I dagsläget finns en allmännyttig bostadsstiftelse med ca 300 hyreslägenheter i 

kommunen, Robertsforsbostäder (RoBo). Stiftelsen har de sista fem åren haft ett 

positivt resultat, minskat vakansgraden och aktivt arbetat för att öka underhållet av 

beståndet för att säkra kvalitet och värden för hyresgäster och ägare. Stiftelsens 

styrelse tillstätts av  
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   Valberedningsutskottet 

Stiftelsen Robertsforsbostäder 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts. Kf § 48 
 

kommunfullmäktige och stiftelsen är en egen juridisk person med uppdrag att 

utifrån urkund och stadgar förvalta stiftelsen. 

 

Stiftelsen har inte några anställda. All förvaltning och drift av stiftelsen och dess 

verksamhet hanteras av den kommunala förvaltningens genom tjänsteköp. Det gäller 

all fastighetsskötsel, underhåll och drift sköts även  

 

den mot ersättning från stiftelsen, av personal anställda i den kommunala 

förvaltningen. Det gäller städning, fastighetsfrågor, vaktmästeri etc.  

 

Auktoriserad revisor har under flera år uppmärksammat stiftelsens styrelse på att det 

för dessa tjänster saknas tydliga kostandsberäkningar och avtal mellan stiftelsen och 

den kommunala förvaltningen. 

 

Den nuvarande ordningen är problematisk kommunalrättsligt (för kommunen) och 

dels upphandlingsrättsligt (för stiftelsen). Den kommunala kompetensen, som sätter 

ramarna för vad en kommun får  

 

göra, begränsar kommunens möjlighet att tillhandahålla tjänster på den öppna 

marknaden, dvs. driftsfrågor till stiftelsen.  Stiftelsen i sin tur får inte anskaffa 

tjänsterna utan att iaktta lag om offentlig upphandling (LOU). Anskaffning ska 

därför föregås av annonsering på marknaden, vilket inte sker idag. 

 

Länsstyrelsen har i en tillsynsrapport (daterad 2019-11-11, dnr 206-7982-2019) 

påpekat att samarbetet mellan kommunen och stiftelsen riskerar att leda till att 

kommunens och stiftelsens mål sammanblandas. Det finns indikationer på att så är 

fallet i dagsläget. Stiftelsens styrelse och kommunstyrelsen har utifrån detta en 

skyldighet att vidta åtgärder gällande organisering och styrning. 

 

Samtidigt är inte stiftelsens verksamhet  av sådan omfattning att det skulle vara 

ekonomiskt försvarbart att inom stiftelsen bygga upp den kompetens som i 

dagsläget köps in från kommunen. Klart står dock att stiftelsen behöver 

kompetensen. Samtidigt utgör tjänsteköpet av driftstjänster en betydande del av den 

kommunala förvaltningens driftsorganisation av fastighetsfrågor. Den gemensamma 

driftsorganisationen för kommun och stiftelse har varit viktig för bägge parter. För 

att minska risken för sammanblandning enligt ovan, samt även för att skapa tätare 

skott mellan de olika verksamheterna behöver en översyn av strukturen göras. Av 

denna anledning behöver resurserna på sikt kunna samordnas för att samutnyttjas 

mellan kommunen och stiftelsen. Sättet man organiserar denna samordning måste 

följa lagstiftning och samtidigt säkerställa ett effektivt resursnyttjande i den 

kommunala koncernen. 

 

En utredning har genomförts med stöd för revision och rådgivningsföretaget PWC 

har därför genomförts av RoBo och kommunen gemensamt.  Uppdraget har gällt att 

lämna förslag på vilka legala och effektiva möjliga strukturer som står till bud för att 

kunna lösa den uppkomna situationen gällande RoBO och Robertsfors kommuns 

fastighetsdrift och förvaltning i första hand. I utredningen har konsulterna även fått 

visa på vilka förutättningar de olika lösningar ger för framtida 

verksamhetsutveckling, vilket även finns med i utredningens underlag och 

rekomendationer (se bilagd presentation). 
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   Valberedningsutskottet 

Stiftelsen Robertsforsbostäder 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts. Kf § 48 
 

För att kommunen och stiftelsen ska kunna samutnyttja resurser i enlighet med 

gällande lagstiftning krävs att resurserna placeras i ett separat aktiebolag, med ett  

 

kommunalt ändamål, som ägs av kommunen och stiftelsen gemensamt. Detta 

aktiebolag kan fyllas med den kompetens som både kommunen och stiftelsen är i 

behov av och sedan samutnyttjas av parterna genom tjänsteköp. 

 

Genom bildande av ett gemensamägt driftsbolag minskar risken för 

sammanblandning mellan kommun och stiftelse samtidigt som samordningsvinster 

kan nås på legal bas. Genom att samordna drift och förvaltningstjänster till exempel 

avseende kommunens eget fastighetsbestånd, och stiftelsens fastighetsbestånd i ett 

gemensamt ägt  

 

bolag kan synergieffekter och förutsättningar för långsiktig hållbarhet uppnås. 

Aktiebolaget kan arbeta med ett tydligare fokus på förvaltning och driftsfrågor 

eftersom verksamhetsföremålet avgränsas. Kommunen och stiftelsens roller klargörs 

och formerna för styrning och kontroll styrs direkt genom kommunallag och 

aktiebolagslag. Vi uppnår därmed en transparens och tydlighet mellan parterna. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv kan kommunen och stiftelsen säkerställa 

tydlighet avseende mål och riktlinjer för bolaget. 

 

Beslutsunderlag:  

- TJänsteskrivelse bildande driftsbolag RoBo AU mars 2020 

- Presentation Robertsfors kommun 2020-03-11 - Långsiktigt hållbar 

relation mellan kommunen och stiftelsen 

- Förslag till Bolagsordning 

- Protokoll AU 200323 § 50 

- Protokoll Rb 200324 §26 

- Protokoll Ks 200406 §57 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Bilda ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) 

genom att uppdra till kommunstyrelsen att bilda/anskaffa aktiebolag 

genom att förvärva ett lagerbolag. 

 

2. Anta bolagsordning för Robertsforsdrift AB, där det kommunala 

ändamålet och befogenheterna specificerats. 

 

3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för 

Robertsforsdrift AB som kan antas av bolagsstämman. 
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   Valberedningsutskottet 

Stiftelsen Robertsforsbostäder 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts. Kf § 48 
 

4. Ge kommunstyrelsen uppdraget att kalla till inledande bolagsstämma 

för bolaget senast oktober månad 2020. 

 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till beslut för 

bolagsstämman att besluta om vilka andra styrdokument som från 

kommunen ska bli bindande för bolaget. 

 

6. Ge Valberedningsutskottet i uppdrag att föreslå fyra (4) ledamöter 

som Robertsfors kommuns ledamöter i bolagets styrelse till 

Kommunfullmäktige i november 

 

7. Delegater bolagsstämma två (2) stycken: 

- Patrik Nilsson (S) 

- Lars Tängdén (C)  

 

8. Stiftelsen Robertsforsbostäder (Org.nr 894000-0105) efter 

bolagsbildning erbjuds möjlighet att förvärva en andel i bolaget. 

Frågan gällande ägarandel och försäljning skall återkomma till 

kommunfullmäktige för beslut. 
 

Yrkande 

Kenneth Isaksson (M): Yrkar på att det ska vara 7 ledamöter från 

Kommunfullmäktige istället för fyra. 

 

Sara-Mi Liljeholm (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut mot 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Fullmäktigepresidiets 

förslag till beslut vinner bifall.   

 

Ordförande ställer Kenneth Isakssons (M) ändringsyrkande mot avslag och 

finner att ändringsyrkandet avslås.  
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   Funktionsrättsrådet 

Kommunsekreteraren 

Ansvarig tjänsteperson 

 

 

 

Kf § 49  Dnr: 9020/168.109 
 

Namnändring av Funktionsnedsättningsrådet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om namnbyte från Funktionsnedsättningsråd 

till Funktionsrättsråd. 
 

Ärendesammanfattning 
Idag finns ett beslut om att rådet kallas för Funktionsnedsättningsrådet. 

Kommunala Funktionsnedsättningsrådet har lämnat in ett förslag till beslut i 

samband med deras sammanträde 2020-01-27, att namnet ändras till 

Funktionsrättsråd.  

 

Beslutsunderlag:  

- KFS protokoll 2020-01-27 § 7 

- Reglemente för Kommunala Handikapprådet 

- Protokoll AU 200323 § 52 

- Protokoll Ks 200406 §59 
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   Kommunsekreterare 

Kommunchef 

Ansvariga handläggare av medborgarförslag & motioner 

 

 

 

Kf § 50  Dnr: 9020/116.109 
 

Uppföljning av Motioner samt Medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt beredning av: 

- Medborgarförslag 8/2018 

- Medborgarförslag 2/2019 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning begärt att Kommunstyrelsen två 

gånger per år ska redovisa motioner och medborgarförslag som inte har 

hunnit beredas färdigt (således inom ett (1) år sedan de anmäldes till 

Robertsfors kommun). I samband med detta har Kommunfullmäktige 

möjligheten att besluta om motionen/medborgarförslaget skall avskrivas från 

vidare beredning, eller om dem ska fortsätta beredas. Vid denna avstämning 

är det två medborgarförslag som inte har hunnit beredas färdigt, samt saknar 

beslut om vidare beredning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av Motioner samt Medborgarförslag 

- UPPFÖLJNING - MEDBORGARFÖRSLAG 

- UPPFÖLJNING – MOTIONER 

- Protokoll AU 200323 § 53 

- Protokoll Ks 200406 §60 

 

Yrkande 

Ingrid Sundbom (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
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   - Kommunchef 

- Kommunsekreterare 

- Samtliga nämnds- och utskottsordföranden 

- Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

 

 

 

Kf § 51  Dnr: 9020/171.109 
 

Beslut om möten på distans 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger deltagande på distans på fullmäktiges 

sammanträden samt på de kommunala nämndernas och utskottens 

sammanträden i enlighet med KL 5:16 och 6:24. Deltagande på distans i 

enlighet till detta beslut gäller vid samhällsstörningar eller extraordinär 

händelse. 

 

Ett gemensamt system för distansmöten bestäms och manual för användande 

skickas ut till alla berörda ledamöter samt att lokaler ordnas där ledamöter 

kan närvara om man ej kan ordna uppkoppling själv. 

 

Ärendesammanfattning 
Avseende frågan om att politiken skulle behöva fatta beslut om frågan om 

möten på distans, ifall de skulle vilja ha sammanträden på distans. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse sammanträden på distans 2020-03-30 

- Protokoll AU 200323 § 58 

- Protokoll Ks 200406 §63 
 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar att ett gemensamt system för distansmöten bestäms 

och att manual för användande skickas ut till alla berörda ledamöter samt att 

lokaler ordnas där ledamöter kan närvara om man ej kan ordna uppkoppling 

själv.  

 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C) yrkande.  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) ändringsyrkande mot avslag och finner 

att ändringsyrkandet bifalls.
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Kf § 52  Dnr: 9020/119.109 
 

Projekt Apotekaren (Fågelboet) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss i syfte att få en 

genomlysning av hela barnomsorgssituationen i norra kommundelen och att 

en sammanvägning sker av behov, tillgängliga lokaler och var behovet 

förväntas finnas i ett långsiktigt perspektiv. Utredning måste ske skyndsamt 

så att behov snarast kan tillgodoses där behov finns. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Agnetha Nilsson kom och presenterade det pågående projektet 

med förskolan Apotekaren. Hon redovisade projektets bakgrund, den nya 

planlösningen och utemiljön, entreprenadform och valmöjligheter för 

Robertsfors kommun som byggnadsherre. 

 
Beslutsunderlag 
- Förskola i Ånäset 
- 1. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Fågelboet fd 

Apotekaren 

- 1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 

- 19.  0087 Förskola Apotekaren omb 

- Protokoll SHBU 200309 §22 
- Protokoll AU 200323 § 68 

- Protokoll Ks 200406 §71 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Föreslår att ärendet återremitteras i syfte att få en 

genomlysning av hela barnomsorgssituationen i norra kommundelen och att 

en sammanvägning sker av behov, tillgängliga lokaler och var behovet 

förväntas finnas i ett långsiktigt perspektiv. Utredning måste ske skyndsamt 

så att behov snarast kan tillgodoses där behov finns. 

 

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

 

Sara-Mi Liljeholm (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Gabrielle Boström (KD): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C) 

återremissyrkande. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) återremissyrkande mot att ärendet ska 

avgöras idag och finner att ärendet ska behandlas idag 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-04-20             Sida 28 (39)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Kf § 52 
 
Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta om att ärendet ska behandlas idag 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Lars Tängdéns återremissyrkande. 

 

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

Kommunfullmäktige att återremittera ärendet med en minoritetsåterremiss i 

enlighet med Lars Tängdéns (C) återremissyrkande.  

 Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Hans Lindgren (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Olov Nilsson (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Lars Gunnar Andersson (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  

Ove Lindström (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Lars Pettersson (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  

Martin Lundgren (C)  X  

    

Summa 17 13  
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   regionen@regionvasterbotten.se  

 

 

Kf § 53  Dnr: 9020/49.109 
 

Rekommendation till beslut om  
överenskommelse om regional 
samverkansstruktur 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård 

och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt 

bilaga 2 

- att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter och 

ersättare till Samråd vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen.   

 

Ärendesammanfattning 
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i 

Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan 

mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och 

omsorg. ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets 

kommuner avseende vård och omsorg” (VLL 2105-2018). Den övergripande 

strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag 

beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 

2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom 

ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i 

länet. 

 

 Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga 

parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och 

anpassningar som upplevts nödvändiga av den nya strukturen för 

samverkan.  Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig 

kommunikation med samtliga sexton parter. De synpunkter som framkommit 

har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional 

samverkansstruktur. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 

2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 1. Redovisning från projektet av bakgrund till regional 

överenskommelse 

- Bilaga 2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende 

vård och omsorg 

- Rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

- MISSIV - rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

- Tjänsteskrivelse 
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   regionen@regionvasterbotten.se  

 

 

Forts. Kf § 53 
 

- Protokoll BOU 200309 § 12 

- Protokoll SU 200310 § 35  

- Protokoll AU 200323 §74 

- Protokoll Ks 200406 §77 
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   Person som lämnat medborgarförslag.  

 

 

Kf § 54  Dnr: 9018/188.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 4/2018 – En 
minigolfbana med en liten kiosk och hängmattor 
på Sjukhusudden 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Bilagor 
- Bilaga medborgarförslag 4/2018. 

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 42018 – En minigolfbana 

med en liten kiosk och hängmattor på Sjukhusudden 

- Protokoll TVU 200310 §27 

- Protokoll AU 200323 § 62 

- Protokoll Ks 200406 §65 
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   Personerna som lämnat medborgarförslagen.  

 

 

Kf § 55  Dnr: 9018/213.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 5/2018 -  
Byggande av tennisbana i Robertsfors 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att Medborgarförslaget 5-2018, att kommunen 

ska bygga tennisbanan, avslås. 

 

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 

- Protokoll TVU 200310 §28 

- Protokoll AU 200323 § 63 

- Protokoll Ks 200406 §66 
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   Person som lämnat medborgarförslagen.  

 

 

Kf § 56  Dnr: 9017/219.109 
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 6-2017 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 6-2017 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. 

- Protokoll TVU 200310 §29 

- Protokoll AU 200323 § 64 

- Protokoll Ks 200406 §67 
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   Person som lämnat medborgarförslaget.  

 

 

Kf § 57  Dnr: 9017/319.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2017: 
jordkällarna och promenadstråk   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 7-2017.    

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 7-2017 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 

- Protokoll TVU 200310 §30 

- Protokoll AU 200323 § 65 

- Protokoll Ks 200406 §68 
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Kf § 58  Dnr: 9018/230.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2018 – Gratis 
aktivitet i Robertsfors 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 7-2018.     

 

Ärendesammanfattning 

Medborgarförslag 7-2018 

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  

- Protokoll TVU 200310 §31 

- Protokoll AU 200323 § 66 

- Protokoll Ks 200406 §69 
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   SHB chef 

Medborgare som skrivit medborgarförslag 

Kommunchef 

 

 

 

Kf § 59  Dnr: 9019/292.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 8/2019 -  
avseende grönområden under humlesäsongen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 8/2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

- Protokoll TVU 200310 §32 

- Protokoll AU 200323 §67 

- Protokoll Ks 200406 §70 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 60  Dnr: 9020/200.109 
 

Anmälan medborgarförslag 3/2020: Angående 
belysning på apoteks bron och ett eventuellt 
namnbyte till skatebron 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under april 2020 inkom ett medborgarförslag angående belysning på apoteks 

bron och ett eventuellt namnbyte till skatebron. 

 

Bilagor 
- E.post med medborgarförslag 

- Medborgarförslag 3.2020 Angående belysning på apoteks bron och ett 

eventuellt namnbyte till skatebron 
 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att det 

vinner bifall. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 61  Dnr: 9020/207.109 
 

Anmälan Medborgarförslag 4/2020: Angående 
kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och 
Fredriksfors. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under april 2020 inkom ett medborgarförslag angående kraftverken 

Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors 

 

Bilagor 
- E.post med medborgarförslag 

- Medborgarförslag 4/2020. angående kraftverken Bruksforsen, Sågforsen 

och Fredriksfors. 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att det 

vinner bifall. 

 
 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-04-20             Sida 39 (39)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 62   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av delgivningarna som 

förtecknats i protokoll den 20 april 2020 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Protokoll BOU 200309 

 

- Protokoll SHBU 200309 

 

- Protokoll SU 200310 

 

- Protokoll TVU 200310 

 

- Protokoll AU 200323 

 

- Protokoll KS 200406 

 

- Protokoll RB 200324 

 

- Protokoll JN 200316 

 

- Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen 2020-02-14 

 

- Fullmäktigepresidiet har beslutat att ej presentera följande inkommet 

mail som medborgarförslag: (medborgarförslag från nya bjornska 

partiet) 

 
 

 


