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 Plats och tid 
 
 
 
 

KS-rummet, Robertsfors 2021-04-26, kl 13:00 – 16:04 

Ajournering 14:25-14-35 

   Beslutande 

Robert Lindgren (S) (ej §§33-34) 

Patrik Nilsson (S) (ej §§33, 34, 36) 

Mona Andersson (S) (från § 34) 

Lars-Erik Nygren (SD)  (ej §33) 

Marie Viberg (C) (ej §33) 

Carl-Johan Pettersson (S) (ej §33) 

Lars Gunnar Andersson (S) (ej §33) 

Bo Lundkvist (C) (ej §§33, 34, 36) 

Karl Samsami (S) (ej §33) 

Sara Mi Liljeholm (S) (ej §§33 & 36) 

Eva Jonasson (S) (ej §34) 

Desiree Coulton (C) (ej §33) 

Erland Robertsson (C) (ej §§33 &34) 

Jimmy Nyman (S) 

Sandra Brändström (S) (ej §33) 
 

  

Ingrid Sundbom (C) (ej §§33, 34, 36) 

Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S) (ej §§33 & 34) 

Lars Tängdén (C) (ej §§33 & 34) 

Lars Bäckström (C) 

Per B Johansson (S)  (ej §§33, 34, 36) 

Ove Lindström (S) (ers. Olov Nilsson) (ej §§33 & 36) 

Kenneth Isaksson (M) (ej §§33, 34, 36) 

Hans Lindgren (S)  

Inga-Britt Berglund (S) (ers. Josefin Elvinsson) (ej §33) 

Wilailak Isaksson (M) (ers. Daniel Ågren) (ej §34) 

Martin Lundgren (C) (ers. Gunilla Björn) (ej §§33 & 34) 

Daniel Boström (KD) (ers. Lennart Ekman) (till § 45) (ej §34) 

Gunnar Parment (V) (ers Paavo Ruokojärvi) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Per Olofsson) (ej §33) 

 

 

  

  

  

  

 
Övriga deltagare 

Anders Persson, Kommunchef 

Carin Elofsson, SHBK-chef 

Dante Dahlgren, Mötesadministration 

Maja Petrovic (stödsekreterare) 

Nina Nordell (stödsekreterare)  

Clarence Coulton, sekreterare 

Åke Elvinsson, revisionen 

Anna Falk, Ekonomichef 

Eeva-Liisa Purolainen, BOU-chef 

Carin Elofsson, SHB-chef 

Jhonas Nilsson, Socialchef 

  

Utses att justera Lars Bäckström (C) och Jimmy Nyman (S) 

 

Justeringens tid och plats 3 maj, klockan 13:00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 24-50 

 Clarence Coulton  

 

 Ordförande   

 
Robert Lindgren (Hans Lindgren §§33-34)  

 

 Justerare                                                           

 Lars Bäckström (C) och Jimmy Nyman (S) 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-04 Datum för anslags nedtagande 2021-05-26 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Clarence Coulton                                                            



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2021-04-26             Sida 2 (36)  
 

 

Innehåll  
 

§ 24 Val av justerare 

§ 25 Godkännande av dagordning 

§ 26 Tid och plats för justering 

§ 27 Anmälan av jäv 

§ 28 Information: Vattenförsörjning Kålaboda 

§ 29 Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 

§ 30 Interpellation - Avseende Arbetsutskottets förtydligande av 

arvodesreglementet 2021-02-08  

§ 31 Fråga 

§ 32 Årsredovisning 2020 - Robertsfors kommunstyrelse 

§ 33 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 - Robertsfors 

kommunstyrelse 

§ 34 Ansvarsfrihet 2020 - övriga nämnder och beredningar 

§ 35 Årsredovisning 2020 RobertsforsBostäder (RoBo)  

§ 36 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 - Stiftelsen 

RobertsforsBostäder  

§ 37 Ombudgetering av investeringar 2020 till 2021  

§ 38 Allmänhetens frågestund 

§ 39 Arvodesreglemente RoBo 2021-2022 

§ 40 Avgifter ÅVC (Fagerliden) 2021 

§ 41 Nyanslutning av vattenförening för året-runt vatten, Tärnögerns 

vintervattenförening, Bliska  

§ 42 Beslut om tilldelning av direktanvisningsavtal Skinnarbyn 10:3 och 

10:4  

§ 43 Förtydligande beslut om fyllnadsval av ordinarie revisor samt vice 

ordförande 

§ 44 Besvarande av medborgarförslag 4/2017  

§ 45 Besvarande av medborgarförslag 5/2020 

§ 46 Svar motion 7-2018 Trygghetsboende Nysätragården 

§ 47 Förlängning av motioner och medborgarförslag 

§ 48 Anmälan Medborgarförslag 1/2021: koppeltvång i tätbebyggda 

områden 

§ 49 Anmälan Medborgarförslag 2/2021: Förslag om att Robertsfors 

kommun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign Abolish 

Nuclear Weapons) Cities Appeal 

§ 50 Delgivningar 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2021-04-26             Sida 3 (36)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 24   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars Bäckström (C) och Jimmy Nyman (S) 

som justerare för dagens sammanträde. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Kf § 25   Dnr:  
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till ärendet ”Beslut om tilldelning av 

direktanvisningsavtal Skinnarbyn 10:3 och 10:4” och fastställer därefter 

dagordningen. 

 

Beslutsordning 
Ett brådskande ärende har inkommit från Kommunstyrelsen, i samband med deras 

sammanträde 2021-04-26. Ärendet är ”Beslut om tilldelning av 

direktanvisningsavtal Skinnarbyn 10:3 och 10:4”.  

 

Ordförande ställer frågan om att ärendet ska kunna behandlas vid dagens 

Kommunfullmäktige till proposition och finner att ärendet kan behandlas vid 

dagens sammanträde. 
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Kf § 26   Dnr:  
 

Tid och plats för justering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justering av dagens protokoll skall ske  

3 maj , klockan 13:00 på Kommunkontoret, Robertsfors. 
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Kf § 27  Dnr: 
 

Anmälan av jäv 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar ledamöter för deras jävsanmälningar och noterar 

detta i protokollet. 

 

Ärendesammanfattning  
Med anledning av att Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för 

flertalet verksamheter kommer verksamheternas ledamöter vara jäviga i 

enlighet med 5 kap, 48 § Kommunallagen. Således önskas de ledamöter som 

bedömer att de är jäviga att redan nu anmäla jäv.  
 

Jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv i ärendet rörande ansvarsfrihet för 

Kommunstyrelsen 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)  Karl Samsami (S)   

Inga-Britt Berglund (S) Martin Lundgren (C) 

Desiree Coulton (C) Per Boström Johansson (S) 

Erland Robertsson (C) 
 

Följande ledamöter anmäler jäv i ärendet rörande ansvarsfrihet för övriga 

nämnder & beredningar med anledning av att de ingick i någon av  

de berörda nämnderna/beredningarna föregående år:  

Patrik Nilsson (S),  Per Boström Johansson (S)  

Gun Ivesund (S)  Robert Lindgren (S)  

Lars Tängdén (C)  Ingrid Sundbom (C)  

Kenneth Isaksson (M)  Daniel Boström (KD) 

Wilailak Isaksson (M) Eva Jonasson (S) 

Bo Lundqvist (C) Martin Lundgren (C) 

 

Följande ledamöter anmäler jäv i ärandet rörande ansvarsfrihet för 

Robertsforsbostäders styrelse med anledning av att de ingick i föregående års 

styrelse för Robertsfors Bostäder:  

Patrik Nilsson (S),  Bo Lundqvist (C)  

Ingrid Sundbom (C)  Sara-Mi Liljeholm (S) 

Ove Lindström (S) Per Boström Johansson (S) 

Kenneth Isaksson (M) 
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Kf § 28  Dnr: 9020/560.109 
 

Information: Vattenförsörjning Kålaboda 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22(§81) att utöka 

investeringsutrymmet för att åtgärda vattenförsörjningen i Kålaboda. Vid 

sammanträdet 2020-12-14 (§165) beslutades 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.  

  

Samtal och förhandling med markägare till den brunn som är tänkt att klara 

vattenförsörjningen har inletts. Samtidigt har förutsättningarna för köp av 

den tänkta fastigheten förändrats, dock har ett alternativ med vad som 

bedöms ha bättre förutsättningar kommit fram och kostnadsbilden skiljer sig 

marginellt åt. Den nu tilltänkta fastigheten innebär något längre 

grävning/rörledning, uppskattningsvis ca 100 meter. Denna fastighet bedöms 

också i nuläget var bättre lämpad, då den enligt uppgift inte ligger i närheten 

av någon avloppsanläggning, och också ligger något högre. 

 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse - Information vattenförsörjning Kålaboda 

- Protokollsutdrag KF 2020-06-22, §81 

- Protokollsutdrag KF 2020-12-14, §165 

- Protokoll KS 210412 § 62 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Umeåregionen 

Kommunchef 
 

 

Kf § 29  Dnr: 9021/113.109 
 

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Landsbygdsutvecklingsstrategi 

Umeåregionen och att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal 

landsbygdsutvecklingsstrategi. 
 

Ärendesammanfattning  
Umeåregionrådet gav i februari 2019 Umeåregionens kommunchefsgrupp i 

uppdrag att ta fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för 

Umeåregionen. 

 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun tillsattes för 

att leda strategiarbetet. Resultat från olika medborgardialoger, SWOT-

analyser, workshops och lokala samtal har inarbetats i materialet. Det 

slutgiltiga strategiskrivandet har utförts av en inom arbetsgruppen utsedd 

skrivargrupp. 

 

Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för 

samarbete och samverkan mellan kommunerna i frågor som rör 

landsbygdsutveckling i Umeåregionen. De åtta fokusområden som lyfts fram 

i dokumentet pekar ut riktningen för samarbete och samverkan inom 

Umeåregionen när det gäller att stärka de värden, resurser och den attraktiva 

livsmiljö som våra landsbygder erbjuder. 

 

Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument, planer, 

strategier, målbilder eller beslut. 

 

Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den 25 

februari 2021. Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun antar 

dokumentet. 

 

Beslutsunderlag  

- Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 

- Tjänsteskrivelse LBU-strategi 20210311 

- Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeå-regionen - Ingrid Sundbom  

- Protokoll AU 210329 § 51 

- Protokoll KS 210412 § 48 

 

Yrkande 

Ingrid Sundbom (C): Yrkar att meningen (i enlighet med skrivelsen 

Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeåregionen – Ingrid Sundbom) ”En stor 

andel av lantbrukarna i Umeåregionen är äldre, samtidigt som det är svårt att 

locka unga till sektorn” stryks. 

 

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

   Umeåregionen 

Kommunchef 
 

 

Forts. Kf § 29  
 

Helena Lindahl (C): Yrkar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 

lokal landsbygdsutvecklingsstrategi. 

 

Beslutsordning 1 

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut till proposition och 

finner att Kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) ändringsyrkande till proposition och 

finner att ändringsyrkandet avslås. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Avslag av Ingrid Sundboms (C) ändringsyrkande. 

Nej-röst för Bifall av Ingrid Sundboms (C) ändringsyrkande. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Umeåregionen 

Kommunchef 
 

 

Forts. Kf § 29 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 15 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att avslå Ingrid Sundboms ändringsyrkande. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Lars-Gunnar Andersson (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Gunnar Parment (V) X   

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Daniel Boström (KD)  X  

Hans Lindgren (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Desiree Coulton (C)  X  

Eva Jonasson (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Inga-Britt Berglund (S) X   

Martin Lindgren (C)  X  

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

Summa 15 14  

 
Beslutsordning 2 
Ordförande ställer Helena Lindahls (C) tilläggsyrkande till proposition och 

finner att tilläggsyrkandet bifalls. 
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Kf § 30  Dnr: 9021/153.109 
 

Interpellation - Avseende Arbetsutskottets 
förtydligande av arvodesreglementet 2021-02-08  
 

Svar på interpellation 

(Utdrag ur svar) 

Svar på interpellation från Hans Lindgren 

 

Under 2019 och 2020 identifierades ett flertal frågetecken med det gällande 

arvodesreglementet och den praktiska hanteringen av 

tjänstgöringsblanketter. Många av dessa fick lösas med muntliga 

överenskommelser mellan AU-presidium och handläggarna. 

Då detta inte ansågs hållbart tillsattes en arbetsgrupp som skulle rada upp 

frågetecknen som fanns samt tillsammans med AU-presidium ta fram 

förslag på lösningar. 

 

Ett av frågetecknen var just den praktiska hanteringen av arvoden och 

ersättningar, där arvodesreglementet ibland hade otydliga riktlinjer som inte 

stämde överens med det praktiska arbetet. Vidare hade det även 

uppmärksammats att behandlingen av förlorad arbetsinkomst i realiteten 

saknade underlag för att styrka att en individ faktiskt hade förlorat 

arbetsinkomst på grund av deras deltagande vid ett specifikt 

sammanträde/förrättning, samt så saknades andra typer av kontrollfunktioner 

(exempelvis stickprovskontroller). Denna brist innebar att Robertsfors 

kommun fick förlita sig på att vår personal och ansvariga för de 

politiska församlingarna hade tillräcklig personkännedom så att de kunde 

fånga upp när någon hade begärt inkorrekt ersättning, vilket dessvärre 

brukar kunna ske av misstag eller missförstånd. 

 

För att säkra upp behandlingen kring ersättning för förlorad arbetsinkomst 

beslutade arbetsutskottet att man även bör lämna in intyg som styrker att en 

har haft en förlust vid det specifika tillfället, vilket exempelvis kan vara i 

formen av en lönespecifikation eller annan form av skriftligt intyg. Vi har 

aktivt valt att vara öppna för olika typer av intyg då situationen 

för enskilda ledamöter kan variera väldigt mycket, men utan någon form av 

intyg har vi varit beroende av extremt god personkännedom och tyvärr 

(framförallt) förhoppningen om att ledamoten skrivit rätt i sin 

tjänstgöringsblankett. Det nya intyget som begärs in i samband 

med att en begärd ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver inte 

innehålla lönespecifikationer då det ursprungliga intyget som en lämnar in i 

början på mandatperioden redovisar dessa summor. Det nya intyget ska 

enbart styrka att en har haft en förlust p.g.a. ett specifikt 

sammanträde/förrättning. 
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Forts. Kf § 30 
 

Vi kommer behöva ta lärdomar från detta när vi tar fram nästa mandats 

arvodesreglemente, så att vi kan kvalitetssäkra en smidig behandling av 

politikers tjänstgöringsblanketter utan att behöva förlita oss på den enorma 

personkännedom som dagens behandling har behövt ha. 

 

Patrik Nilsson (S) 

Ks-ordförande 

 

Ärendesammanfattning  
Inkommen interpellation från Hans Lindgren (S) Arbetsutskottets 

förtydligande av arvodesreglementet 2021-02-08. 

 

(Utdrag ur interpellation) 

 

Interpellation till ordförande för personalutskottet / arbetsutskottet 

Patrik Nilsson 

”Eftersom utskottet var enigt så riktar sig interpellationen egentligen till 

samtliga ledamöter.” 

 

Vid AU-s sammanträde den 2021-02-08 var ett ärende upp om förtydligande 

av arvodesreglemente. Där beslutades ”Begärs ersättning för förlorad 

arbetsinkomst har den förtroendevalda 2 månader (efter den initiala 

begäran) på sig att inkomma med ett intyg som styrker förlusten av 

arbetsinkomst”.  

 

Min fråga blir då följande varför man gör detta ”förtydligande” eftersom 

det tydligt och klart står i arvodesreglementets §4 ”underlag för 

löneavdrag/timma skall styrkas av den enskilda i början av varje 

mandatperiod samt därefter vid förändrad lön”.  

 

En följdfråga blir ska samma ”förtydligande gälla det som står under 

samma paragraf Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats 

men inte till vilket belopp, t.ex egenföretagare, erhåller ersättning grundad 

på senaste deklaration delat med 1800 timmar. 

 

Hans Lindgren 

Fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna 

 

Beslutsunderlag  

- interpellation - Hans Lindgren (S) 2021-04-15 

- Svar - Patrik Nilsson (S) 2021-04-20 
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Kf § 31  Dnr:  
 

Frågor 
 

Inga frågor har inkommit till detta fullmäktigesammanträde. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2021-04-26             Sida 14 (36)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samtliga sektorer och stödfunktioner  

 

 

Kf § 32  Dnr: 9021/108.109 & 9020/384.109 
Bou Dnr 21.035/600 
SHBK Dnr: SHBK -2021-202 
SU dnr  7021/33.700 

 
 

Årsredovisning 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsbokslut 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Årsredovisning för verksamhetsåret 2020.  

 

Beslutsunderlag 
- Robertsfors Kommun Årsredovisning 2020 

- Tillväxt 2020 årsbokslut verksamhetsberättelse 

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2020 – TVU 

- BOU Verksamhetsberättelse 2020 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) - SHBK 

- Årsredovisning 2020 – SHBK 

- Verksamhetsberättelse 2020 - SU 

- Ekonomirapport Jan-Dec 2020 -SU 

- Protokoll Bou 210315 § 32 

- Protokoll SHBU 210315 § 27 

- Protokoll TVU 210316 § 28 

- Protokoll SU 210316 § 31 

- Protokoll AU 210329 § 53 

- Protokoll KS 210412 § 50 

 

Yrkande 

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

 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kf § 33  Dnr: 9021/157.109 
  

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 - 
Robertsfors kommunstyrelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna och 

beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse enlighet med revisorernas 

tillstyrkan. 

 

Jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv i ärendet rörande ansvarsfrihet för 

Kommunstyrelsen 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)  Karl Samsami (S)   

Inga-Britt Berglund (S) Martin Lundgren (C) 

Desiree Coulton (C) Per Boström Johansson (S) 

Erland Robertsson (C) 

 

För detta ärende går därmed Hans Lindgren (S) in som ålderspresident. 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2020 med ett tillstyrkande om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 

fullmäktigeberedning samt enskilda ledamöter i dessa organ. I samband med 

detta har även ytterligare rapporter bilagts revisionsberättelsen för 

kännedom. 

 

Beslutsunderlag:  

- Revisionsberättelse för år 2020 (signerad) 

- Rapport Robertsfors kommun 2020 

- Redogörelse för revisorernas granskning år 2020 

- Grundläggande granskning av styrelsen och nämnder 

- Grundläggande granskning Kommunstyrelsen 

- Grundläggande granskning Demokratiberedning 

- Grundläggande granskning Jävsnämnd 

- Grundläggande granskning Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

- Grundläggande granskning Umeåregionens överförmyndarnämnd 

- Grundläggande granskning PA-nämnden  
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Forts. Kf § 33 

 

- Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 

- Rapport Granskning av statsbidrag 

 
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna och 

beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse enlighet med revisorernas 

tillstyrkan. 

 
Beslutsordning 

Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 34  Dnr: 9021/157.109 
 

Ansvarsfrihet 2020 - övriga nämnder och 
beredningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna och 

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 i ärendet rörande ansvarsfrihet för övriga 

nämnder & beredningar med anledning av att de ingick i någon av  

de berörda nämnderna/beredningarna föregående år:  

Patrik Nilsson (S),  Per Boström Johansson (S)  

Gun Ivesund (S)  Robert Lindgren (S)  

Lars Tängdén (C)  Ingrid Sundbom (C)  

Kenneth Isaksson (M)  Daniel Boström (KD) 

Wilailak Isaksson (M) Eva Jonasson (S) 

Bo Lundqvist (C) Martin Lundgren (C) 

Erland Robertsson (C) 

 

För detta ärende går därmed Hans Lindgren (S) in som ålderspresident. 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2020 med ett tillstyrkande om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 

fullmäktigeberedning samt enskilda ledamöter i dessa organ. I samband med 

detta har även ytterligare rapporter bilagts revisionsberättelsen för 

kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse för år 2020 (signerad) 

- Rapport Robertsfors kommun 2020 

- Redogörelse för revisorernas granskning år 2020 

- Grundläggande granskning av styrelsen och nämnder 

- Grundläggande granskning Kommunstyrelsen 

- Grundläggande granskning Demokratiberedning 

- Grundläggande granskning Jävsnämnd 

- Grundläggande granskning Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 

- Grundläggande granskning Umeåregionens överförmyndarnämnd 

- Grundläggande granskning PA-nämnden  

- Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 

- Rapport Granskning av statsbidrag 
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Forts. Kf § 34 
 
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna och 

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. 

 
Beslutsordning 

Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Kf § 35  Dnr: 9021/128.109 
 

Årsredovisning 2020 RobertsforsBostäder 
(RoBo) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Robertsforsbostadsstiftelses 

Årsredovisning för år 2020.  

 

Ärendesammanfattning 

Robertsforsbostäders stiftelses årsredovisning för 2020. Kommunstyrelsen 

har haft möjlighet att yttra sig över årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020__2021-03-19 

- Årsredovisning 2020 

- ROBO Årsredovisning 2020 (signerad version) 

- Protokoll Rb 210330 § 20 

- Protokoll KS 210412 § 52 

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

 
Beslutsordning 

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Robertsforsbostäders styrelses förslag till beslut och finner att 

Kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. 
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Kf § 36  Dnr: 9021/161.109 
 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 - 
Stiftelsen Robertsforsbostäder  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och verkställande 

funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv i ärandet rörande ansvarsfrihet för 

Robertsforsbostäders styrelse med anledning av att de ingick i föregående års 

styrelse för Robertsfors Bostäder:  

Patrik Nilsson (S),  Bo Lundqvist (C)  

Ingrid Sundbom (C)  Sara-Mi Liljeholm (S) 

Ove Lindström (S) Per Boström Johansson (S) 

Kenneth Isaksson (M) 
 

Ärendesammanfattning 

Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

- RoBo revisionsberättelse 2020 (digital, ej signerad version) 

- RoBo revisionsberättelse 2020 (signerad version) 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 

styrelsen och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 
Beslutsordning 

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

att det vinner bifall. 
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Kf § 37  Dnr: 9021/109.109  
Bou Dnr: 21.037/600  
SHBK-Dnr: SHBK-2021-174 
SU-dnr: dnr 7021/21.700 

 

Ombudgetering av investeringar 2020 till 2021  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera medel från 2020 till 2021 års 

investeringsbudget i enlighet med bilaga ”Sammanställning äskande 

ombudgeteringar 2020 till 2021 - (2021-03-26)”. 

 
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 projekt förs budgetmässigt över 

till nästkommande år och då tydligt särredovisade. 

 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar 2020 till 2021  

- Sammanställning äskande ombudgeteringar 2020 till 2021  

- Tjänsteskrivelse investeringar 2020 - TVU 

- Plan- och budget 2021 

- Underlag för ombudgetering av 2020 års investeringar Bygdeå - 

BOU 

- Underlag för ombudgetering av 2020 års investeringar Fågelboet fd 

Apotekaren – BOU 

- Tjänsteskrivelse 2021-02-25 - BOU 

- Tjänsteskrivelse (2021-02-23) - SHBU 

-  PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020 (inkl förslag till 

ombudgetering) - SHBU 

-  PM: Uppföljning av investering nya förskolan. - SHBU 

- Bilaga 1:Underlag för ombudgetering av 2020 års investeringsmedel 

- SU 

- Bilaga 2: Tjänsteskrivelse  - SU 
- Protokoll Bou 210315 § 33 

- Protokoll SHBU 210315 § 29 

- Protokoll SU 210316 § 32 

- Protokoll TVU 210316 § 29 

- Protokoll AU 210329 § 54 

- Protokoll KS 210412 § 54 
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Kf § 38  Dnr:  
 
 

Allmänhetens frågestund 
 

Inga frågor inkom. 
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   RobertsforsBostäder 

Personalfunktionen 

Kommunsekreterare 

 

 

 

 
Kf § 39  Dnr: 9020/456.109  
    
 

Arvodesreglemente RoBo 2021-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesreglemente för RoBo, som ska gälla 

till 2022-12-31 med ändring av § 4 i enlighet med Hans Lindgrens yrkande. 

 
Ärendesammanfattning 
Ett nytt förslag på arvodesreglemente för Robertsfors bostäders styrelse har tagits 

fram för att besvara behovet av riktlinjer kring arvodeshanteringen. Förslaget i sitt 

nuvarande form behöver diskuteras inom styrelsen innan ett slutgiltigt förslag kan 

tas fram.  

 

Ärendet har gått igenom RoBo tidigare men återremitterades från Arbetsutskottet då 

utskottet rekommenderade att RoBo:s arvodesreglementet inkluderade vissa 

förändringar som Robertsfors kommun själva höll på att förtydliga i kommunens 

arvodesreglemente. Detta har nu tagits i beaktande. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Arvodesreglemente RoBo 2021-2022 (2021-03-10) 

- Förslag på nytt Arvodesreglemente RoBo 2021-2022 

- Protokoll Rb 200929 § 55 

- Protokoll AU 201005 § 215 

- Protokoll Rb 210330 § 23 

- Protokoll KS 210412 § 53 

 

Yrkande  

Hans Lindgren (S): Ändringsyrkande att samma text som finns i kommunens 

bestämmelse avseende §4 avseende inlämnande av intyg vid 

mandatperiodens början och inte vid varje enskilt tillfälle som står i förslaget 

till RoBo-s förslag till bestämmelser.  
 
 Beslutsordning 

Ordförande ställer Robertsforsbostäders förslag till beslut till proposition och 

finner att det avslås. 

 

Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut till proposition och 

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Hans Lindgrens (S) ändringsyrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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   Ekonomikontoret 

Samhällsbyggnadskontoret & GVA 
 

 

 

Kf § 40  Dnr:  9021/124.109 
SHBK-dnr: SHBK-2021-204 

 
 

Avgifter ÅVC (Fagerliden) 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. nya avgifter enligt bilaga ”Avgifter ÅVC 2021” införs from 2021-06-01. 

2. revidera ”Renhållningstaxa Robertsfors kommun” §2 och §3 med de nya 

avgifterna enligt punkt 1. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Robertsfors kommun 2019-12-

02, §113 (dnr 9019/385.109). Denna började gälla from 2020-03-01. 

Renhållningstaxan reviderades 2020-06-22, §84.  

 

Ramavtal avseende omhändertagande av farligt avfall är tecknat mellan Umeå 

kommun och Stena Recycling AB, började gälla 2021-01-01 med ny prislista. 

Robertsfors kommun är avropsberättigade och bundna till detta avtal. Priser för 

omhändertagande av annat avfall från ÅVC är också justerade, bland annat utifrån 

index. Den förändrade prisbilden är anledningen till att Robertsfors kommun 

behöver anpassa sina avgifter. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse (2021-02-24) 

- Jämförelse med nu gällande avgifter  

- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2019-12-02 §113 

- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2020-06-22 §84 

- Renhållningstaxa-2020-191202-KF-§-113-reviderad-200622-KF-§-

84 

- Bilaga ”Avgifter ÅVC 2021” 2021-02-24 

- Protokoll SHBU 210315 § 33 

- Protokoll AU 210329 § 61 

- Protokoll KS 210412 § 63 
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   Samhällsbyggnads & GVA 

Sökande 
 

 

 

Kf § 41  Dnr: 9021/147.109 
 
 

Nyanslutning av vattenförening för året-runt 
vatten, Tärnögerns vintervattenförening, Bliska 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

- Godkänna ansökan om anslutning för året runt vatten med villkor om 

att anslutning får ske först efter att en vattenförening bildats. 

Deltagande fastigheter framgår av ansökan, maximalt får 9 

fastigheter anslutas till föreningen. 

- Ge i uppdrag till GVA-chef att upprätta förbindelsepunkt och avtala 

om brukande, mätning, avgifter, -kostnader och andra förhållanden. 

 

Ärendesammanfattning 

Ansökan om att ansluta fritidshusbebyggelse för åretruntvatten av nio (9) 

fastigheter inkom 2021-04-08. Fastigheterna i ansökan nyttjar redan 

kommunalt dricksvatten för sommarvatten genom annan vattenförening. VA-

huvudmannen bedömer att ombildning till en egen vattenförening och den 

utökade tillgången till dricksvatten från sommarvatten till året-runt vatten 

kan rymmas inom befintlig vattenbalans. Beslut om nyanslutningar är inte 

delegerat till tjänsteman varför ärendet ska beslutas av Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Nyanslutning av vattenförening för året runt vatten, 

2021-04-08 

- Ansökan om anslutning till kommunalt vatten i Bliska, 2021-04-08 

(inkl. bilaga) 

- Plan grävning Tärnögerns vattenförening, 2021-04-08 

- Protokoll KS 210412 § 64 

- Revisionsrapport - Gemensamma överförmyndarnämndens ledning 

och styrning med fokus på arbetsmiljö 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): yrkar att ordet ”samfällighetsförening” byts ut till 

”Vattenförening” 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut till proposition och 

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) ändringsyrkande till proposition och 

finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 

 
 

. 
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   Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef, Tillväxtchef, Barn- och 

utbildningschef 

Scandinavian House 

 

 

 

Kf § 42  Dnr: 9021/160.109 

 

Beslut om tilldelning av direktanvisningsavtal 
Skinnarbyn 10:3 och 10:4 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att beslutar att godkänna tilldelning av 

direktanvisningsavtal av Skinnarbyn 10:3 och 10:4 till Scandinavian House 

Devolopment AG via dotterbolaget Robert F property AB (559140-2945) 

 

Ärendesammanfattning 

Robertsfors kommun antog 2020-04-06 en ny detaljplan för Skinnarbyn 10:3 

och 10:4 i Bygdeå så att ett flerbostadshus kan uppföras på platsen. 

Kommunen har därefter sökt intressenter för att genomföra byggnationen via 

Robertsfors.se, Businessarena Stockholm och Göteborg samt genom att 

aktivt söka upp aktörer.  

 

Förvaltningen har under hösten 2020 och våren 2021 fört dialog med ett antal 

intressenter och haft flera möten med Scandinavian House där dessa har fått 

visa och berätta om sina planer. Scandinavian House planerar att bygga ca 40 

hyreslägenheter fördelade på 1 till 3 rummare 

 
Beslutsunderlag 
- Detaljplan Skinnarbyn 10:3 och 10:4 

- Förfrågan om direktanvisnings från Scandinavian House 

- Bild på motsvarande typ av fastighet i Skellefteå 

- Tjänsteskrivelse - direktanvisningsavtal skinnarbyn 

- Protokoll KS 2021-04-26 § 79 

 

Yrkande 

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

Revisorerna 
 

 

 

Kf § 43  Dnr: 9020/598.109 

 

Förtydligande beslut om fyllnadsval av ordinarie 
revisor samt vice ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar förtydliga att ordinarie revisor Kent Persson 

(S) under tidsperioden 2021-03-16 till 2022-12-31 har följande uppdrag: 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för Robertsfors kommuns. 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för förvaltande fonder. 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för Nysätra magasinfond. 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för Robertsfors Bostadsstiftelse. 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för Robertsfors Bruksmuseum. 

- Ordinarie revisor samt vice ordförande för Stiftelsen Sikeå hamn 

- Ersättande siffergranskare för förvaltande fonder. 

 

Ärendesammanfattning 

I samband med att föregående ordinarie revisor (tillika vice ordförande) har 

avsagt sig sitt uppdrag beslutade Kommunfullmäktige 2021-03-08 om en 

ersättare. Dessvärre upplevs det finnas otydligheter om samtliga uppdrag 

överfördes till den nye revisorn, varpå revisionen önskar att Robertsfors 

kommunfullmäktige fattar ett förtydligande beslut om fyllnadsvalet. 

 
Beslutsunderlag 
- E-post Avsägelse revisor C.B.T - 2020-12-04 

- E-post Avsägelse revisor C.B.T - 2020-12-04 (bilaga 1) 

- Protokoll KF 210308 § 4 

- Protokoll KF 210308 § 21 

- Protokoll Vbu 210422 § 3 
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   Tillväxtchef 

Kulturchef  

Författare till medborgarförslaget 

 

 

 

 

Kf § 44  Dnr: 9017/102.109 

 

Besvarande av medborgarförslag 4/2017  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 4/2017. 

 

Ärendesammanfattning 

Medborgarförslag 4-2017 handlar om att få till ett längre samarbetsprojekt 

mellan kommunens föreningsliv  och Tundalsskolans högstadium och ämnet 

elevens val. Vid kontakt med skolan så finns idag inte tiden att  arbeta med 

detta och skolverket genomför just nu en utredning om att ta bort elevens val 

till förmån för andra  vanliga ämnen men även sexualkunskap och mer 

rörelse bland annat. Det är redan nedkortat till 60 min sedan  läsåret 

2019/2020.  

 

Medborgaförslaget i sig är intressant men kanske bör en annan modell ses 

över alternativt att idrottens  utvecklingsråd tillsammans med RF – SISU 

Västerbotten ser över om man kan hjälpa/peppa/initiera föreningarna med 

föryngring i styrelsearbetet. Detta gäller även i kulturrådet och i övriga råd 

där föreningar  idag ingår. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag 4-2017 

- Medborgarförslag 4-2017  

- Protokoll TVU 210316 § 30 

- Protokoll AU 210329 § 66 

- Protokoll KS 210412 § 69 
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   Tillväxtchef 

Författare till medborgarförslaget 
 

 

 

 

Kf § 45  Dnr: 9020/267.109 

 

Besvarande av medborgarförslag 5/2020  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag 5/2020. 

 

Ärendesammanfattning 

Vid besök på Mårtensgatan framkom det ett önskemål om att en boulebana 

skulle kunna vara ett trevligt sätt att umgås och ha trevligt på. Gärna om det 

fanns en utomhusmöbel och någon bänk där man tillsammans kunde sitta och 

fika.  

 

Vid okulär kontroll av Mårtensgatan så går det rent teoretiskt att bygga en 

boulebana där. Idag finns de boulebana på Bruksudden och kommunen går in 

med medel i den när det behövs mer stenmjöl, bänkar, planteringar etc. 

Anläggningen idag som finns på Bruksudden är mycket fin och går att 

använda av medborgare eller besökare. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 5/2020 

- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 5-2020 

- Protokoll TVU 210316 § 31 

- Protokoll AU 210329 § 67 

- Protokoll KS 210412 § 70 
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   Sociala kontoret  

 

 

Kf § 46  Dnr: 9018/194-109 
SU-dnr: 7021/34.700 

 

Svar motion 7-2018 Trygghetsboende 
Nysätragården 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utifrån att de tilltänkta lokalerna inte kommer 

att vara tillgängliga efter flytten av Korttidsboendet Gläntan och 

hemtjänstlokal bör motionen 7-2018 avslås. 

 

Reservation 

Desiree Coulton (C), Erland Robertsson (C), Elisabeth Tängdén (C), Marie 

Viberg (C) , Lars Bäckström (C), Ingrid Sundbom (C), Bo Lundqvist (C), 

Lars-Erik Nygren (SD), Kenneth Isaksson (M), Helena Lindahl (C), Martin 

Lundgren (C), Lars Tängdén (C) reserverar sig till förmån för Lars Tängdéns 

(C) yrkande.  

 

Ärendesammanfattning 

Befolkningsutvecklingen medför att vi får fler personer över 80 år. Detta 

kommer att innebära ett större behov av särskilda boenden i kommunen. 

Kommunen har en ledig avdelning ”Violen” på Nysätragården. Detta 

utrymme är särskilt lämpligt som trygghetsboende. 

 

Centerpartiet föreslår: 

o Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att snarast göra en 

kostnadsberäkning över de ombyggnationer som krävs 

o Att kommunfullmäktige får ta ställning till detta under hösten 

2018 när investeringsbudgeten ska beslutas. 

 
Beslutsunderlag 
- Motion 7-2018 

- Svar Motion 

- Protokoll SU 210316 § 37 

- Protokoll AU 210329 § 68 

- Protokoll KS 210412 § 71 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att kommunfullmäktige instämmer i motionens 

intentioner. 

 

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

 

Lars Bäckström (C): Yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande. 
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   Sociala kontoret  

 

 

 

Forts. Kf § 46 
 
Beslutsordning 

Ordförande meddelar att propositionsvägran (i enlighet med 5 kap, 57 § 

Kommunallagen) sätts mot Lars Tängdéns (C) ursprungliga att-satser då de 

initierar nya ärenden i sin nuvarande formulering:  

- att hemtjänsten i Ånäset fortsättningsvis utgår från nuvarande 

lokalisering i anslutning till förskolan Fågelboet tidigare Apotekaren. 

- att trygghetsboende i Ånäset färdigställs i enlighet med förslag i 

motionen.  

  
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens förslag till beslut vinner 

bifall. 
 

Omröstning begärs 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Lars Tängdéns yrkande. 
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   Sociala kontoret  

 

 

Forts. Kf § 46 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Helena Lindahl ©  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén ©  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Lars-Gunnar Andersson (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Gunnar Parment (V) X   

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Hans Lindgren (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Desiree Coulton (C)  X  

Eva Jonasson (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Inga-Britt Berglund (S) X   

Martin Lindgren (C)  X  

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

Summa 16 13  
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   Kommunsekreterare  

 

 

Kf § 47  Dnr: 9021/121.109 

 

Förlängning av motioner och medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga beredningen av följande 

medborgarförslag 

- 8/2018 Policy ang gåvor, blommor till ex föreläsare. 

- 3/2020: Angående belysning på apoteks bron och ett eventuellt namnbyte 

till skatebron 

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

 

Ärendesammanfattning 

Då tre av medborgarförslagen snart väntat 1 år på beredning föreslås det att 

beredningstiden förlängs med ytterligare ett år. Kommunfullmäktige har 

möjligheten att besluta om motioner & medborgarförslag skall avskrivas från 

vidare beredning, eller om de ska fortsätta beredas. 

  

Handläggarna för ärendena har meddelat följande status för ärendena: 

 

• 8/2018 Policy ang gåvor, blommor till ex föreläsare. 

Status: Frågan har inte hunnit beredas under det gångna året på grund 

av fokus på pandemin. Nuvarande linje är att verksamheterna själva 

ska få bestämma om gåvor utifrån deras respektive budget samt 

sammanhanget. Ett ärende som besvarar medborgarförslaget ska tas 

fram så snart som möjligt. 

 

• 3/2020: Angående belysning på apoteks bron och ett eventuellt 

namnbyte till skatebron 

Status: 

 

• 4/2020: Angående kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och 

Fredriksfors. 

Status: 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse förlängning av motioner och medborgarförslag 2021-03-17 

- UPPFÖLJNING MOTIONER OCH BESLUT 

- Protokoll AU 210329 § 69 

- Protokoll KS 210412 § 72 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 48  Dnr: 9021/110.109 

 

Anmälan Medborgarförslag 1/2021: koppeltvång 
i tätbebyggda områden 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Ärendesammanfattning 

Under mars 2021 inkom ett medborgarförslag avseende koppeltvång i 

tätbebyggda områden.  

 
Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 1.2021 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmäld och 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Fullmäktigepresidiets förslag till beslut till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Kf § 49  Dnr: 9021/143.109 

 

Anmälan Medborgarförslag 2/2021: Förslag om 
att Robertsfors kommun ska ansluta sig till ICAN 
(International Campaign Abolish Nuclear 
Weapons) Cities Appeal 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Ärendesammanfattning 

Under april 2021 inkom ett medborgarförslag avseende att Robertsfors 

kommun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign Abolish Nuclear 

Weapons) Cities Appeal. 

 
Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 2.2021 
 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är anmäld och 

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 § 50   Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av delgivningarna som 

förtecknats i protokoll den 26 arpil 2021 och lägger dessa i handlingarna. 
 

 

Delgivningar 

- Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-02-26 

 

- PROTOKOLL Folkhälsorådet 20210302 

 

- Överförmyndarnämndens protokoll 2021-02-24 

 

- Protokoll SHBU 210315 

 

- Protokoll BOU 210315 

 

- Protokoll TVU 210316 

 

- Protokoll SU 210316 

 

- Mötesprotokoll Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd 2021-03-17 

- Ekonomiskrapport 

- Budget 2022, nämnd 17 mars 

- Budgetberedning Robertsfors kommun 2021-03-04 

- Budgetberedning Vindelns kommun 2021-03-04 

 

- Överförmyndarnämndens protokoll 2021-03-24 

 

- Arbetsutskottets protokoll 2021-03-29 

 

- Protokoll RoBo 210330 

 

- Protokoll KS 2021-04-12 

 

- Protokoll KS 2021-04-26 


