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Svar: Medborgarförslag 4/2013 – Avståndstagande mot all
etablering av kärnkraft vid Bottenviken och Kvarken
Elisabeth Holmström, Vera Nilsson och Lars Bäckström har lämnat in ett
medborgarförslag där förslaget är att Robertsfors kommun genom beslut i
kommunfullmäktige kraftfullt markerar ett avståndstagande mot all
etablering av kärnkraft vid Bottenviken och Kvarken.
Underlag
Medborgarförslag
Rapport Pyhäjoki
Uttalande
Kommunchefens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
I tidsordning:
Att Robertsfors kommun gör ett tydligt ställningstagande mot ett bygge av
kärnkraftverk i Pyhäjoki enligt bilaga. Detta skickas som pressmeddelande
samt till berörda myndigheter i Sverige och Finland.
Robertsfors kommun lyfter också i andra forum/nätverk, där det passar,
denna fråga för att ytterligare:
• profilera oss som kommunen som leder utvecklingen
• profilera oss ännu mer inom hållbarhet
• visar att framtiden för kommande generationer är något som vi vill
värna om
• visar att viktiga tillväxtfaktorer, även regionalt, inte får påverkas
Yrkande
Magnus Forsberg (fp): Robertsfors kommunen stödjer Länsstyrelsens
yttrande.
Kenneth Isaksson (m): Ställer sig bakom Magnus Forsbergs yrkande.
Tilläggsyrkande
Lars Bäckström (c): Enligt kommunchefens förslag med tillägg i uttalandet
att Robertsfors kommun motsätter sig all etablering av kärnkraft i
Bottenviken och Kvarken.
Marta Pettersson (c): Ställer sig bakom Lars Bäckströms yrkande.
Ordföranden ställer Magnus Forsbergs yrkande mot
Kommunchefens förslag och finner att kommunchefens förslag vunnit
bifall.
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Därefter ställer ordförande Lars Bäckströms tilläggsyrkande mot avslag och
finner att Lars Bäckströms tilläggsyrkande vunnit bifall.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
I tidsordning:
Att Robertsfors kommun gör ett tydligt ställningstagande mot ett bygge av
kärnkraftverk i Pyhäjoki och att Robertsfors kommun motsätter sig all
etablering av kärnkraft i Bottenviken och Kvarken enligt bilaga. Detta
skickas som pressmeddelande samt till berörda myndigheter i Sverige och
Finland.
Robertsfors kommun lyfter också i andra forum/nätverk, där det passar,
denna fråga för att ytterligare:
• profilera oss som kommunen som leder utvecklingen
• profilera oss ännu mer inom hållbarhet
• visar att framtiden för kommande generationer är något som vi vill
värna om
• visar att viktiga tillväxtfaktorer, även regionalt, inte får påverkas
Reservation: Magnus Forsberg (Fp) och Kenneth Isaksson (m) reserverar
sig mot beslutet.
Yrkanden på kommunfullmäktiges sammanträde
Magnus Forsberg (fp): Robertsfors kommunen ställer sig bakom
Länsstyrelsens yttrande.
Kenneth Isaksson (m): Ställer sig bakom Magnus Forsbergs yrkande.
Lars Bäckström (c) Bifall till kommunstyrelsens förslag
Per Boström Johansson (s) Bifall kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsens förslag vunnit bifall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
Reservation: Fp och M reserverar sig mot beslutet.
Mer än 1400 namn mot kärnkraftverket i Pyhäjoki har lämnats in till
kommunen.
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