
 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2020-12-14             Sida 1 (30)  
 

 

 Plats och tid 
 
 
 
 

KS-rummet, Robertsfors  2020-12-14, kl 13:00 – 14:25 

 

   Beslutande 

Robert Lindgren (S)  

Patrik Nilsson (S)  

Mona Andersson (S)  

Lars-Erik Nygren (SD)  

Marie Viberg (C)  

Lars Bäckström (C) 

Carl-Johan Pettersson (S)  

Lars Gunnar Andersson (S)  

Bo Lundkvist (C)  

Karl Samsami (S)  

Sara Mi Liljeholm (S)  

Paavo Ruokojärvi (V)  

Eva Jonasson (S) 

Desiree Ölund (C) 

Gunilla Björn (C) 
 

  

Ingrid Sundbom (C) 

Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S)  

Lars Tängdén (C)  

Per B Johansson (S)  

Olov Nilsson (S)  

Inga-Britt Berglund (S) (ers Sandra Brändström)  

Kenneth Isaksson (M) 

Hans Lindgren (S) 

Ove Lindström (S) (ers. Jimmy Nyman) 

Agneta Pettersson (S) (ers. Josefin Elvinsson) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Per Olofsson) 

Erland  Robertsson (C) 

Lennart Ekman (KD) 

 

 

  

  

  

  

 
 
Övriga deltagare 

Anders Persson, Kommunchef 

Carin Elofsson, SHBK-chef 

Kim Nilsson, Kommunikatör 

Dante Dahlgren, Mötesadministration 

 
Clarence C Andersson, sekreterare 

Lars Pettersson (C), närvarande ersättare 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén (C) och Gun Ivesund (S) 

 

Justeringens tid och plats 21 december, klockan 10.00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 145-171 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren   

 

 Justerare                                                           

 Lars Tängdén (C) och Gun Ivesund (S) 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2020-12-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-12-22 Datum för anslags nedtagande 2021-01-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence C Andersson                                                            
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 145   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars Tängdén (C) och Gun Ivesund (S) som justerare 

för dagens sammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 146   Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

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

    

 
 

 

Kf § 147   Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske  

21 december, klockan 10:00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 148  Dnr: 9020/466.109 & 9020/524.109 
 

Information ny ledamot & ersättare för ledamot i 
Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och hälsar dem nya 

förtroendevalda välkomna till Robertsfors kommunfullmäktige.   

 

Ärendesammanfattning  
Med anledning av avsägelser av förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige 

har Länsstyrelsen i Västerbotten utsett nya ledamöter/ersättare i 

kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag  
- 2020-11-12 Ny ledamot & ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige (S) 

- 2020-11-12 Ny ledamot & ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige (KD) 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Demokratiberedningen 

Personalfunktionen 

Kansliet 

 

 

Kf § 149  Dnr: 9020/524.109 
 

Fyllnadsval av ordinarie ledamot i 
Demokratiberedningen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Ekman (KD) som ordinarie ledamot 

till Demokratiberedningen för perioden 2020-12-22 till 2022-12-31. 

 

Ärendesammanfattning  
Gabrielle Boström (KD) har meddelat att hon vill avsäga sig samtliga 

politiska förtroendeuppdrag i Robertsfors kommun. Kommunfullmäktige, 

demokratiberedningen och ersättarplats i jävsnämnden. Således behövs det 

ett fyllnadsval för platsen som ordinarie ledamot i Demokratiberedningen. 

 

Beslutsunderlag  
- Robertsfors kommun Mail - Avsägelse av uppdrag - Gabrielle Boström 

 

Valberedningsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Ekman (KD) som ordinarie ledamot 

till Demokratiberedningen för perioden 2020-12-22 till 2022-12-31.  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Valberedningsutskottets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Jävsnämnden 

Personalfunktionen 

Kansliet 

 

 

Kf § 150  Dnr: 9020/524.109 
 

Fyllnadsval av ersättare i Jävsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Boström (KD) som ersättare i 

Jävsnämnden under perioden 2020-12-22 till 2022-12-31. 

 

Ärendesammanfattning  
Gabrielle Boström (KD) har meddelat att hon vill avsäga sig samtliga 

politiska förtroendeuppdrag i Robertsfors kommun. Kommunfullmäktige, 

demokratiberedningen och ersättarplats i jävsnämnden. Således behövs det 

ett fyllnadsval för platsen som ersättare Jävsnämnden. 

 

Beslutsunderlag  
- Robertsfors kommun Mail - Avsägelse av uppdrag - Gabrielle Boström 

 

Valberedningsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Boström (KD) som ersättare i 

Jävsnämnden under perioden 2020-12-22 till 2022-12-31. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Valberedningsutskottets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Kf § 151  Dnr:  
 

Interpellation 
 

Inga interpellationer har inkommit till detta fullmäktigesammanträde 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 152  Dnr:  
 

Frågor 
 

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

   - Sociala sektorn 

- Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Kf §153  Dnr: 9020/550.109 
  

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2021  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige besluta att fastställa avgifter för år 2021.  

 

Ärendesammanfattning 
Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2021 (1/12 av 0,5392 gånger 

prisbasbeloppet). 

 

Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter inom sociala 

sektorns verksamhetsområde höjs.  

 

Beslutsunderlag:  

- Avgifter 2021 

- Protokoll SU 201110 § 130 

- Protokoll AU 201123 § 245 

- Protokoll KS 201207 § 231 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Sociala sektorn 

Barn- och utbildningsutskottet 

Samhällsbyggnadssektorn/Måltid 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Kf § 154  Dnr: 9020/537.109 
 

Avgifter för måltider under året 2021  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter enligt förslag och att de 

gäller från och med 2021-01-01.  
 

Ärendesammanfattning 
  Extern försäljning År 2020 År 2021 
Matabonnemang 
äldreboenden     

3 090 kr/månad 3 090 kr/månad 

Korttidsboende                      100 kr/dygn 100 kr/dygn 

Personallunch                   70 kr/portion inkl. moms  70 kr/portion inkl. moms  

Elevpraktikanter       35 kr/portion inkl. moms  35 kr/portion inkl. moms  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Avgifter måltid 

- Protokoll AU 201123 § 229 

- Protokoll KS 201207 § 241 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningsutskottet 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Kf § 155  Dnr: 9020/545.109 
 

Avgifter musikskolan, uthyrning av skollokaler 
och pedagogiska luncher 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifterna för 2021 enligt bilaga 

“avgifter och taxor 2021”. 
 

Ärendesammanfattning 
Ett förslag på avgifter inför 2021 gällande musikskolan, uthyrning av 

skollokaler och pedagogiska luncher. 

 

Beslutsunderlag 
- Avgifter och taxor 2021 

- Protokoll BOU 201109 § 79 

- Protokoll AU 201123 § 240 

- Protokoll KS 201207 § 251 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret 

BOU-kontoret 
 

 

 

Kf § 156  Dnr: 9020/587.109 
 

Maxtaxa barnomsorgsavgifter 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa maxtaxa för barnomsorgsavgifter 

från och med den 1 januari 2021 i enlighet med av Skolverket fastställt 

inkomsttak och avgifter. 
 

Ärendesammanfattning 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en 

procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det 

betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp 

till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. 

 

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av 

hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 

respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en 

respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för 

det första, andra respektive tredje barnet. 

 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre 

avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet 

betalas ingen avgift. 

 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket 

och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola 

och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december 

inför kommande bidragsår. 

 

Inkomsttaket per månad för 2021 är XX kronor. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse maxtaxa 

- Beräkning maxtaxa 

- Protokoll KS 201207 § 254 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

 

Kf § 157  Dnr: 9020/556.109 
 

Revidering av taxa för ärenden enligt PBL 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revideringar av 

taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område. 

 

Ändringarna i taxan börjar gälla 1 januari 2021 och gäller tillsvidare. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-02 att anta en ny taxa för ärenden 

inom plan- och bygglagens område. Den nya taxan började gälla 1 april 

2020. 

 

Tjänstepersoner på byggkontoret har sedan taxan trädde i kraft följt upp och 

analyserat utfallet av ändringen av taxan och har uppmärksammat att 

följande revideringar/kompletteringar bör införas i taxan: 

 

 Debitering för anmälan om installation eller väsentlig ändring av 

eldstad och rökkanal sänks från tre till två handläggningstimmar 

  Debitering för tillbyggnad av fritidshus införs i taxan och sänks 

med två handläggningstimmar jämfört med nuvarande taxa där 

posten Tillbyggnad utgår från tillbyggnad av enbostadshus. 

 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Revidering taxa tillbyggnad 

- Revidering taxa eldstad 

- Protokoll SHBU 201109 § 122 

- Protokoll AU 201123 § 250 

- Protokoll KS 201207 § 257 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 158  Dnr:  
    

Allmänhetens frågestund 
 

Inga frågor inkom. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret  

 

 

Kf § 159  Dnr: 9020/503.109 
 

Angående återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 Att Robertsfors Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 2 689 600 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen.  

 Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 per invånare. 

 Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

Ärendesammanfattning 
Om Kommuninvest 

Robertsfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 

kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser 

ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 

lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 

Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 

förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

 

Robertsfors Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-10-01 till 

1 200 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 

inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 

diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 

befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret  

 

 

Forts. Kf § 159 
 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 

av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 

av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 

motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt 

att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 

nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 

successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 

1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

 

Beslutsunderlag:  

- Information om kapitalisering 

- Bilaga 1, Förslag missiv och beslutsformulering 

- Bilaga 2, Insatskapital per medlem samt förlagslån 

- Tjänsteskrivelse kapitalisering kommuninvest 

- Protokoll AU 201123 § 228 

- Protokoll KS 201207 § 240 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Sociala utskottet  

 

 

Kf § 160  Dnr: 9020/551.109 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § (år 
2020,Q3) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Sociala utskottet har en rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 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 3, 2020 finns 5 beslut att rapportera som inte är verkställts inom 3 

månader, ett särskiltboendebeslut och fyra korttidsvistelsebeslut. Avseende 

korttidsvistelsebeslutet har detta inte verkställts p.g.a Corona då kommunen 

ibland var tvungen att sluta med beslut om växelboende på korttidsboendet 

och ibland har de boende själva meddelat att de inte vill att beslutet 

verkställs. Avseende särskiltboendebeslutet har individen i fråga själv tackat 

nej till verkställande. 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll SU 201110 § 132 

- Protokoll AU 201123 § 246 

- Protokoll KS 201207 § 232 

 
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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   Sociala utskottet  

 

 

Kf § 161  Dnr: 9020/582.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 2020, 
Q3) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Sociala utskottet har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 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 3, 2020 finns 2 beslut  som inte verkställt varav ett avbrott i 

verkställighet. (Ett  beslut avseende daglig verksamhet och ett gällande 

gruppbostad). Avseende beslutet om daglig verksamhet handlar det om ett 

avbrott på brukarens egna initiativ och ny lösning försöks ta fram. Avseende 

beslutet om gruppbostaden är verkställigheten på gång men har inte hunnit 

med inom 3 månader. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 201110 § 133 

- Protokoll AU 201123 § 247 

- Protokoll KS 201207 § 233 

 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 

 

 
 

. 
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   Barn- och utbildningssektorn 

Samhällsbyggnadssektorn 

Tillväxtsektorn 

 

 

 

Kf § 162  Dnr: 9013/241.109 
 

Giftfri förskola 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för Giftfri förskola. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03 (§80) att en 

långsiktig handlingsplan för att inventera och fasa ut farliga kemikalier i 

förskolan ska tas fram. Vid arbetet bör resultaten från Naturvårdsverkets 

”Operation Giftfri förskola” utgöra utgångspunkt. Vidare beslutades att vid 

upphandling av produkter till förskolan så ska en noggrann genomgång av 

kravställande göras för att se till att produkterna i mesta möjliga mån inte 

innehåller skadliga kemikalier. Vid nybyggnation av förskolor/ skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier finns i bygg-

materialen. 

 

I ram- och hängavtal finns säkerhets- och/eller miljökrav inskrivna. I 

upphandlingen för byggandet av den nya förskolan har krav ställts att 

byggmaterial ska uppfylla kraven Sunda hus A och B eller motsvarande. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24 

- Handlingsplan giftfria förskolor i Robertsfors kommun 

- ABA Skol Aktiebolag: Leksaker och tillbehör (16182) 

- Lekolar AB: Leksaker och tillbehör (16182) 

- Lekolar AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

- Stapels Sweden AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

- Sunda Hus 191003_bedomningskriterier_6-1-5   

- Protokollsutdrag KF 2014-12-03 p80 Giftfri vardag kräver handling 

- Protokoll BOU 201109 § 76 

- Protokoll SHBU 201109 § 130 

- Protokoll TVU 201110 § 94 

- Protokoll AU 201123 § 233 

- Protokoll KS 201207 § 245 
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   Kommunchef 

Sveriges Eko kommuner 
 

 

 

Kf § 163  Dnr: 9020/528.109 
 

Utträde ur Sveriges Eko kommuner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  Robertsfors kommun begär utträde ur 

sammanslutningen Sveriges Eko Kommuner.  

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och varit det 

sedan 2004 då projektet Hållbar Utveckling pågick. Robertsfors kommun har 

idag inget engagemang i Sveriges Ekokommun varken från tjänsteman eller 

från politiker. 

  

Förslagsvis avslutas medlemskapet då det inte bidrar till Robertsfors 

kommuns verksamheter och projektet Hållbara Robertsfors är avslutat, samt 

då Robertsfors kommun idag är engagerad i andra samarbeten än Sekom. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Utträde Sveriges EkoKommuner. 

- Protokoll Allmänna utskottet 2015-02-10 § 17 

- Protokoll TVU 201110 § 97 

- Protokoll AU 201123 § 236 

- Protokoll KS 201207 § 248 
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   Samhällsbyggnadskontoret/GVA 

Ekonomikontoret 
 

 

 

Kf § 164  Dnr: 9020/558.109 
 

Redovisning av investering matavfallskärl samt 
ändring av investeringsändamål 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra återstående belopp om 205 tkr till 

inköp av anläggarbuss. 

 

Ärendesammanfattning 
Investering i matavfallskärl har slutförts och av budgeterade 2 250 tkr har 2 

045 tkr förbrukats enligt nedanstående. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Protokoll SHBU 201109 § 125 

- Protokoll AU 201123 § 252 

- Protokoll KS 201207 § 259 
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Gatukontoret 
 

 

 

Kf § 165  Dnr: 9020/560.109 
 

Fastighetsförvärv & förnyad 
dricksvattenproduktion – Kålaboda 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Kommunstyrelsen att avtala om 

markköp för ett nytt vattenverk i Kålaboda och i övrigt genomföra förnyelse 

av dricksvattenproduktionen i Kålaboda enligt bilagt PM i tjänsteskrivelse 

daterad 2020-05-06, dnr. SHBK-2020-759. 

 

Ärendesammanfattning 
Vattenreningsverket i Östra Kålaboda är uttjänt och den nuvarande 

grundvattentäkten har en vattenkvalitet som medför omfattande rening och 

kontinuerliga filterbyten. Kommunen har en skyldighet att tillgodose 

vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde med hänsyn till skydd av 

människors hälsa och miljön enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Ett nytt vattenverk enligt tidigare redovisat PM fordrar ny mark närmare en ny 

grundvattenbrunn. Beslut om markköp är inte delegerat till tjänsteman varför 

ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige.  

 

Bilagor 
- 2020-10-28: Tjänsteskrivelse, Fastighetsförvärv och förnyad 

dricksvattenproduktion - Kålaboda  

- 2020-05-11: Protokollsutdrag SHBU § 46 

- 2020-06-08: Protokollsutdrag Ks § 123  

- 2020-06-22: Protokollsutdrag Kf § 81 

- PM VATTEN KÅLABODA korrigerad 2020-05-06 

- Protokoll SHBU 201109 § 127 

- Protokoll AU 201123 § 254 

- Protokoll KS 201207 § 261 
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   Miljökontoret 

GVA 
 

 

 

Kf § 166  Dnr: 9020/59.109 
 

Besvarande av motion 1/2020: Mottagningsställe 
för uttjänta fordon 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Ärendesammanfattning 
Erland Robertsson (C) har lämnat en motion (1/2020) där det föreslås: 

att mottagningsställe för uttjänta fordon anordnas i kommunen, lämpligen vid 

Fagerlidens återvinningsstation 

 att avtala om pris för hämtning av fordonen med någon av de 

auktoriserade  bildemonterarna eller fragmenteringsanläggning i länet 

 att lossning och lastning av fordonen ska ske med lastmaskin och 

tillhandahållas av kommunen och att denna service ska vara 

kostnadsfri för fordonsägaren 

 att kostnad för transport till bildemontering eller 

fragmenteringsanläggning ska ske till självkostnadspris för 

fordonsägaren. 

Som fordonsägare har man ett ansvar enligt lagstiftningen att ta hand om 

uttjänta fordon på ett miljöriktigt sätt. Kommunen bör inte ta på sig ett ansvar 

och en kostnad som enligt lagstiftningen ligger på den enskilde 

fordonsägaren. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse motion 1/2020 mottagningsställe för uttjänta fordon 

2020-10-26 

- Protokollsutdrag KF 2020-03-02 p28 

- Motion 1/2020 Mottagningsställe för uttjänta fordon 

- Protokoll SHBU 201109 § 135 

- Protokoll AU 201123 § 259 

- Protokoll KS 201207 § 267 

 

Yrkande 
Erland Robertsson (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Paavo Ruokojärvi (V): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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

- Tillväxtsektorn 

- Författare till medborgarförslag 

 

 

 

Kf § 167  Dnr: 9019/174.109 
 

Medborgarförslag 6/2019: Förbättring av 
startpallar på badhuset 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 6/2019. Förbättring 

av startpallar på badhuset.     

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget går ut på att bygga om startpallarna på badhuset så att de 

barn som tävlar i simning har samma möjligheter att träna/tävla trots att de 

växer upp i Robertsfors. Tyvärr finns det inte någon möjlighet idag då man i 

så fall måste bila bort de gamla pallarna och ta bort de rör som sitter i 

betongplattan. En kostnad på minst 25 000/pall. Frågan har ställts till 

tillverkare av startpallar(MIWEX) om det på något sätt går att montera på 

endast startkittet. Det finns tyvärr inte idag något portabelt kit att montera på.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 6.2019 Startpallar 

- Medborgarförslag 6/2019 

- Protokoll TVU 201110 § 98 

- Protokoll AU 201123 § 260 

- Protokoll KS 201207 § 268 
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Kf § 168  Dnr:  
 

Uppmärksammande av trogna 25 års 
medarbetare  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att tacka medarbetarna för deras trogna arbete. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande presenterade Robertsfors kommuns 

medarbetare som har arbetat mer än 25 år hos Robertsfors kommun. 

 

Renata Ölund, Tundal 7-9 

Erik Alvetun, Bergmästargatan 

Rose Mari Elfridsson, Lärcentrum 

Carina Hellström, Resursteamet 

Jeanette Svahn, Bäckvägen 

Katarina Sundqvist Nilsson, Djäkneboda skola 

Lena Andersson, Chef HSL 

Anna Larsson, Tundal 4-6 

Carola Gustavsson, Fritids Jennings 

Jessika Eriksson, Säbo assistent 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tacka 

medarbetarna för deras trogna arbete. 

  

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition och finner 

att yrkandet vinner bifall. 
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Kf § 169  Dnr:  
 

 

Avtackning av förtroendevalda som har avsagt 
sig sin tjänstgöring  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka de tidigare förtroendevalda för deras 

tjänstgöring i Kommunfullmäktige och som politiker i Robertsfors kommun. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige avtackade Mimmi-Norgren Hansson (S) och Gabrielle 

Boström (KD) för deras tjänstgöring som politiker i Robertsfors kommun.  
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   Kommunchef  

 

 

Kf § 170  Dnr: 9020/595.109 
 

Anmälan av medborgarförslag 13/2020: 
Trafikplats i Sikeå i form av en båt med 
utkikstorn blir Sikeå bro 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmält och att det 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Under november 2020 inkom ett medborgarförslag avseende byggandet av 

en trafikplats i Sikeå i form av en båt med utkikstorn. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 13/2020. Trafikplats Sikeå 

 

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 till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 171   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av delgivningarna som 

förtecknats i protokoll den 14 december 2020 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Protokoll Funktionsrättsrådet 2020-11-05 

 

- TVU protokoll 2020-11-10 

 

- Protokoll BOU 2020-11-09 - allmänna versionen 

 

- Protokoll SU 201110 - offentlig version 

 

- Protokoll SHBU 201109 

 

- Protokoll 2020-11-12 UBRN 

- Beslut “Robertsfors Taxor inom Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnds verksamhetsområde” 

 

- Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-11-18 

 

- Protokoll AU 2020-11-23 

 

- Protokoll RoBo 2020-11-24 

 

- Protokoll KS 2020-12-07 

 

 

 
 


