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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 
Ks § 112 
 
Information 
 
Karina Folkesson, Svenskt Näringsliv, presenterade den senaste 

företagarenkäten.  

 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av 

företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 

 

Robertsfors kommuns ranking 2017 är 192. 

 

Styrelsen tackade för informationen. 
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   Kf   

 

 

Ks § 113  Dnr 9017/245.109 
 
Delårsbokslut januari - augusti 2017 
 

Delårsbokslut januari-augusti 2017. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsbokslut jan-aug 2017. 
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Ks § 114  Dnr 9017/242.109 
 
Investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020 
 

Förslag till investeringar 2018 och plan för 2019-2020.  Se bilaga 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslag till investeringar 2018 och plan för 2019-2020. 
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   Au        Ekonomi  

Bou  

Su  

 

 

 

Ks § 115  Dnr 9017/243.109 
 
Fördelning av kommunstyrelsens ram till 
verksamheterna 
 

Förslag till fördelning av kommunstyrelsens ram till 

verksamheterna. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelning av kommunstyrelsens 

ram till verksamheterna. 
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Ks § 116  Dnr 9017/249.109 
 
Information Delrapport “var tredje helgrapport” 
 

Bakgrund 

I januari 2017 startade projektet att införa var tredje 

helgtjänstgöring inom särskilt boende. Bakgrunden till projekt var 

att kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att avsätta 1 miljon 

kronor i en riktad insats inom särskilt boende för att avdelningarna 

går från en tjänstgöring med varannan helg till var tredje helg. 

Projektets upplägg utarbetades under hösten 2016 i samverkan 

med verksamhet och facklig organisation. 

 

Bilaga: Delrapport  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Socialutskottet uppdras att jobba vidare med denna fråga. 
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Ks § 117   Dnr 9017/117.109 
 
Avgift nutritionsprodukter till personer fyllda 18 år i 
ordinärt boende och särskilt boende 
 

Landstinget debiterar en egenavgift till enskilda i tre olika nivåer 

för personer som är fyllda 18 år. 

 

1. Hel nutrition 1800 kr/månad avgiftsnivå för de personer som 

har sondnäring som sin enda näringskälla och i nivå 

överstigande 10000 kcl per dygn. Smakportioner av 

finfördelad mat kan ingå men har inte som huvudsyfte att vara 

del av nutritionsbehandlingen (Landstingets ansvar). 

 

Ex. Person med PEG eller sond får sondmat ca. 1200 kcal, 

kan ibland  smaka  några skedar  med  fruktpure, glass, 

grönsakspure mm= helnutrition 1800 kr 

 

2. Halv nutrition 900 kr/månad avgiftsnivå för de personer som 

har behov av specialistlivsmedel i sitt dagliga kosthåll, där 

halva individuella näringsenergi behov kommer från 

specialistlivsmedel. 

Avgift för de som har sondnäring som enda näringskälla men i 

nivå understigande 1000 kcal per dygn. 

 

Exempel: 

a) Person får kosttillägg motsvarande 1200 kcal och det 

bedöms vara halvnutrition = 900 kr. 

Kan äta frukost och förstärkta mellanmål, men varierar från 

dag till dag. 

b) Handikappad med svåra rörelseproblem, fysisk inaktiv, 

låg vikt, energibehovet ca 1000 kcal med förstärkning av 

vitaminer och mineraler, halvnutrition = 900 kr 

 

3.   Tilläggsnutrition 400 kr/månad avgiftsnivå för de personer som 

är i behov av sitt energiintag utifrån den medicinska 

bedömningen. Kan vara preparat för medicinsk behandling ex. 

specifika aminosyror, fettsyror, energimoduler och 

berikningsprodukter. 

 

    Förslag till avgift 

 

 För personer som bor i särskilt boende med 

matabonnemang tas ingen extra avgift ut om man får hela 

sitt näringsintag tillgodosett genom matabonnemang. 
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Forts Ks § 117  Dnr 9017/117.109 
 

 

 För personer som bor i ordinärt boende i likhet med 

landstinget. 

 

 För personer som bor i LSS boende (Lagen om särskild 

stöd och service) inhandlas mat och delar de boenden på 

matkostnaden varje månad. Om komplettering av 

näringsprodukter sker debiteras den enskilde i likhet med 

landstinget. 

 

 För personer som vistas på kommunens korttidsboende 

ingår vid behov specialistlivsmedel i dygnspriset. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

ovanstående egenavgifter för nutritionsprodukter i likhet med 

landstinget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 170530 § 86 upphör att gälla. 
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   Su    

 

 

Ks § 118  Dnr 9017/244.109 
 
Revidering 2017 av Ledningssystem för kvalitet i 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården 
 
Sammanfattning: 

Med ledningssystem avses ett system för att fastställa principer för 

ledning av verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

LSS i Robertsfors kommun med fokus på hur systematisk 

kvalitetsarbete ska bedrivas. 

 

Alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom socialtjänsten 

ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. 

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd till 

vägledning. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

SOSFS 2011:9. 

 

Beslutsunderlag 
Ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten och den kommunala 

hälso- och sjukvården 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad version av ledningssystem för 

kvalité i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
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Ks § 119   Dnr 9017/04.109 
 
Gemensam brand- och räddningsnämnd 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2016 genomfördes en studie, förstudie kring 

förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna 

Umeå, Robertsfors och Vindeln inom räddningstjänsten 

ansvarsområde vars uppgift var att undersöka möjligheterna till ett 

förändrat samarbete mellan kommunerna och finna lämpliga 

samverkansformer för detta. 
 

Kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln beslutade i 

februari 2017 att uppdra till kommuncheferna i Robertsfors och 

Vindeln samt till samhällsbyggnadsdirektören i Umeå att upprätta 

förslag till reglemente och samverkansavtal för en gemensam 

nämnd inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Slutsatserna i 

den utredning som därvid genomförts redovisas i bifogad rapport. 

 

Beslutsunderlag 
 Rapport beträffande gemensam nämnd för räddningstjänst 

2017-09-12 

 Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Umeå Vindeln 

Robertsfors kommun daterad 2017-09-12 

 Samverkansavtal daterad 2017-09-12 

 Tjänsteskrivelse Dnr: TN-2017/00860 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta: 

 

1. att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för 

Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från och med den 

1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun 

 

2. att fastställa bifogat förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden 

 

3. att godkänna bifogat förslag till avtal om samverkan mellan de 

tre kommunerna 

 

4. att kommunbidraget för den gemensamma nämnden fördelas 

enligt respektive kommuns budget för 2018. 

 

5. att investeringsutrymmet för den gemensamma nämnden år 

2018 fastställs enligt särskild bilaga. 
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Forts Ks § 119  Dnr 9017/04.109 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera punkt 3, 4 och 5 för 

klarläggande av avtalet samt de ekonomiska förutsättningarna. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för 

Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från och med den 

1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun 

 

 att fastställa bifogat förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2017-09-26             Sida 13         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf     

 

 

Ks § 120  Dnr 9016/32.109 
 
Borgensåtagande för nyproduktion av hyreshus i 
Robertsfors 
 

RobertsforsBostäder har erhållit anbud för hyreshus, vinnande 

anbud är JSB med en kontraktsumma på 27 087 500 kr. 

Totalkostnad för hyresbostäderna är kalkylerad till  

29 712 500. ROBOs styrelse har beslutat att avropa kontrakt med 

JSB och påbörja projektet under 2017 med färdigställande under 

2018. Ordförande och verkställande funktionär har bemyndigats 

uppdrag att teckna kontrakt med JSB.  

 

ROBOs styrelse har 2017-08-21 § 22 beslutat begära av 

Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun att borgensåtagandet 

för ROBO höjs till 58 000 000 kr för att kunna genomföra 

byggnationen.  

 

Belåningen kan minska när byggnationen är klar med 

uppskattningsvis 3 000 000 kr om Boverket bifaller 

bidragsansökan. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

borgensåtagandet höjs till 58 000 000 kr. 
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Ks § 121   Dnr 9017/191.109 
 
Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors 
kommun 
 

Syfte och omfattning 
Policyn omfattar Robertsfors kommuns samtliga verksamheter och 

de bolag/stiftelser och föreningar där Robertsfors kommun utser en 

majoritet av styrelsen eller motsvarande. Dessa juridiska personer 

benämns fortsättningsvis Kommunen. Policyn och tillhörande 

dokument såsom riktlinjer, regler etc. gäller alla inköp av varor, 

tjänster och entreprenader. 

 

Policyn och tillhörande dokumentens syfte är att säkerställa att 

varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad 

anskaffas samt att social och etisk hänsyn och krav på funktion och 

miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens upphandlings-

verksamhet. Syftet är vidare att underlätta Kommunens 

uppföljning av inköp och leverantörer. 

 

Denna policy avhandlar Kommunens inköp och upphandling. Med 

inköp i denna policy avses i huvudsak de avrop och beställningar 

som görs på de upphandlade ramavtalen medan det med 

upphandling avses de upphandlingar som genomförs enligt Lagen 

om offentlig upphandling (LOU). 

 

Denna policy samt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

annan närliggande lagstiftning fastslår den yttre ram som gäller för 

kommunens styrelser, nämnder, verksamheter och bolag/stiftelser. 

Inom denna ram fastställs sedan detaljerade regler för hur inköp 

och upphandling ska ske i kommunen. 

 

Underlag 
Upphandlingspolicy 

Upphandlingshandledning 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer upphandlingshandledningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

upphandlingspolicyn. 

 

Därmed ersätter upphandlingspolicyn den tidigare inköpspolicyn 

med dnr 9008/157.003 
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Ks § 122   Dnr 9017/193.109 
 
Utvidgning av verksamhetsområde samt övertagande av 
ledningsnät för Vitnäsudden 
 

Vitnäsuddens Vintervatten och Bredband Ekonomisk förening, 

nedan kallad föreningen, vill överlåta sin vattenanläggning till 

Robertsfors kommun samt att kommunen utvidgar 

verksamhetsområdet för dricksvattenförsörjning för Vitnäsudden. 

 

Föreningen anlade sitt vattenledningsnät 2007 och kommunens 

bedömning är att arbetet är utfört enligt gällande normer. En 

värdering av ledningsnätet har utförts och anslutningsavgiften 

minus värdet för anläggningen landar på 7000 kr inklusive moms 

per abonnent. 

 

Bilagor: 

Årsmöte 2017 

Utvidgning Vitnäsudden 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

Att Robertsfors kommun köper föreningens ledningsnät för en 

krona. Varje abonnent inom föreningen betalar en 

anslutningsavgift till kommunen på 7000 kr inklusive moms samt 

brukningsavgift enligt gällande taxa. 

 

Att verksamhetsområdet utvidgas att gälla de fastigheter inom 

markerat område på bilaga ”Utvidgning Vitnäsudden”. 

 

Att eventuellt tillkommande abonnenter som vill ansluta sig till 

kommunalt VA inom det nya verksamhetsområdet betalar 

anslutningsavgift enligt gällande taxa. 
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Ks § 123   Dnr 9017/182.109 
 
Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan 
Robertsfors kommun 
 

Trafikverket går nu vidare med en allt mer detaljerad planering av 

Norrbotniabanans föreslagna sträckning genom Robertsfors 

kommun. Målet är att ha ett färdigt förslag hösten 2017. Den 13 

juni 2017 håller Trafikverket sitt första öppna samråd med 

befolkning, markägare och intressenter rörande sträckning genom 

kommunen. De förslag som då presenteras utgår bland annat från 

ett pågående utredningsarbete som sker med stöd av konsulter från 

företaget WSP. 

 

Projektansvariga för delsträcka Robertsfors kommun vid 

Trafikverket, har uttryckt önskemål och att Robertsfors kommun 

tydligt inkommer med inspel i pågående planeringsprocess. 

Kommunen har sedan tidigare skickat en skrivelse till Trafikverket 

där kommunstyrelsen tydligt uttrycker förväntningar om 

resecentrum i Robertsfors samt förutsättningar för stationsläge i 

närhet av Ånäset och Bygdeå tätorter. 

 

När nu planeringen fortgår önskar Robertsfors kommun lämna 

följande ställningstaganden rörande Norrbotniabanans dragning 

genom kommunen: 

 

·         Passage Bobacken 

Vi anser det olämpligt att klyva bebyggelsestrukturen i byn 

Bobacken vilket gör att vi förordar en placering av 

Norrbotniabanan öster om byn, dvs mellan bebyggelse och sjön. 

Dragning i detta läge ger även förutsättningar för spårläge som inte 

kommer alltför långt från Bygdeå som centralort i sin passage 

förbi samhället. 

 

·         Passage Bygdeå 

Vi anser det fortsatt viktigt att säkerställa framtida attraktivt 

stationsläge nära Bygdeå tätort. Samtliga förslag till dragning 

ligger västligt om nuvarande E4a dragning, förordar Robertsfors 

kommun en sträckning förbi Bygdeå tätort som nyttjar möjlighet 

till att nyttja befintlig vägstruktur vid anslutning av banan, 

samtidigt som läget möjliggör att cykla och gå till stationen. Det är 

även av stor vikt att det då säkerställs en säker övergång för cykel 

och fotgängare för att passera E4a. Detta för att säkerställa hållbart 

resande. 
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Forts Ks § 123  Dnr 9017/182.109 
 

·         Passage Robertsfors 

Vi anser det fortsatt viktigt med ett centralt placerat Resecentrum i 

Robertsfors tätort. Samtidigt önskar kommunen att den dragning 

som föreslås gör en så liten påverkan som möjligt på golfbanans 

banstruktur samt ger fortsatta möjligheter att nyttja det 

friluftsområde som finns vid Stantorsberget. Att säkerställa 

golfbanan och friluftsområde är en viktig attraktivitetsfaktor i 

kombination med Resecentrum och utveckling av boende i nära 

anslutning mot stationen. För att minska barriäreffekter av 

Norrbotniabanans passage genom Robertsfors bör Trafikverket 

överväga nivån på banan detta genom utreda en sänkning eller 

lägga banan på bro för att också möjliggöra passage för människor 

och djur. 

 

·         Passage Ånäset 

Vi anser att det är av stor vikt att förutsättning för stationsläge 

finns i närhet av Ånäset samhälle men att det samtidigt möjliggör 

lätt tillgänglighet för bebyggelsen som finns utmed kusten i höjd 

med Ånäset. Det ger en förutsättning av binda samman bebyggelse 

och utveckling i enlighet med föreslagen översiktsplan. En allt för 

nära dragning av banan till nuvarande Ånäset centralort riskerar att 

ge för stor bullerpåverkan och inverkan på befintlig bebyggelse. 

Robertsfors kommun anser även det viktigt att Trafikverket i sitt 

förslag till dragning inte anspråk tar mark med höga 

kulturhistoriska värden. För att minska barriäreffekter av 

Norrbotniabanans passage genom Ånäset bör Trafikverket i det 

förslag som avsågs ligga på bank utreda att lägga banan på bro för 

att möjliggöra passage både för människor och djur. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig 

bakom nämnda ställningstaganden rörande sträckning av 

Norrbotniabanan genom Robertsfors kommun. 
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Ks § 124   Dnr 9017/229.109 
 
Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors 
kommun 
 

Ärendebeskrivning 
I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och 

Vännäs (kallat Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för 

insamling av hushållsavfall som kommunerna har rådighet över. 

Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som har 

utsortering av matavfall.  I de kommunala avfallsplanerna som är 

beslutade av kommunfullmäktig i samtliga kommuner finns mål 

satta kring utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av 

tidningar och förpackningar. 

 

Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 

2020-02-28 men arbetet med ny upphandling måste påbörjas redan 

under hösten 2017 med tanke på inköp av fordon för entreprenören 

och uppdraget samt upphandling av kärl, matpåsar, 

informationsmaterial, kommunikation med medborgarna m.m. 

Information kring detta har framförts till kommunernas politiker 

och Umeåregionrådets ledamöter och förhoppningen är att alla 

kommuner fattar samma beslut. 

 

Förstudie 
Från Umeåregionen har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta 

fram en förstudie om vilka möjliga huvudsystem 

(insamlingssystem) som fungerar för Umeåregionens kommuner 

eller en viss bebyggelsetyp i regionen. De system som analyserats 

erbjuder högre servicenivå än idag, inklusive insamling av 

matavfall och förutsättningar för utsortering av förpackningar och 

tidningar/returpapper genom fastighetsnära insamling (FNI). 

De alternativ som analyserats är: 

 

1. separata behållare för matavfall och restavfall 

 

2. fyrfackskärl (2 st) för villor och separata behållare för 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper 

för lägenheter. 

 

3. olikfärgade plastpåsar för pappers-, plast och metall-

förpackningar; tidningar/returpapper och restavfall för optisk 

sortering för villor med separat behållare för matavfall och 

ÅVS:er (återvinningsstationer) för glasförpackningar. 

 Separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och 

tidningar/returpapper för lägenheter. 
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Forts Ks § 124  Dnr 9017/229.109 
 

I enlighet med rapporten så förordar tjänstemännen alternativ 2, 

fyrfackssystem för villakunder och separata behållare för 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för 

lägenheter. 

 

Insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar har regeringen 

i uppdrag att besluta om kommunerna ska få ta över 

insamlingsansvaret, ansvaret i dag ligger på Förpacknings och 

tidningsinsamlingen (FTI). Förstudien har tittat på båda 

alternativen ur ett ansvarsperspektiv. 

 

Samverkan och samarbeten 
Att få fortsätta detta samarbeta och samverka är oerhört viktigt för 

verksamheten och kommunernas tjänstemän. Om samma beslut 

fattas i kommunerna så är målsättningen att en gemensam 

avfallsplan tas fram att gälla från år 2020. 

 

Tilläggsyrkande: Lars Tängdén (C) 

Bilaga angående kostnader ska finnas med när ärendet tas upp i 

kommunstyrelsen. 

 

Bilaga: Förstudie insamling av avfall i Umeåregionen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Att kommunen i samråd och samverkan fattar ett inriktningsbeslut 

om samma insamlingssystem i kommande upphandling för 

Umeåregionen och utifrån förstudiens förordande upphandla 

fyrfackssystemet för villor och separata behållare för matavfall, 

restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter. 
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Ks § 125   Dnr 9017/216.109 
 
Krisledningsplan Robertsfors kommun 
 

Krisledningsplanen ska vara ett stöd vid det initiala ledningsarbetet 

och underlätta för att krisledningsorganisationen snabbt ska 

komma igång på ett ordnat och effektivt sätt. 

Planen beskriver hur kommunen ska organisera sig och samverka 

under en samhällsstörning samt vilka lokaler med nödvändig 

teknisk utrustning för ledning och samverkan som ska användas. 

 

Underlag 
Krisledningsplan 

Krisledningsplan populärversion 

Bilagor 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

krisledningsplan för Robertsfors kommun. 
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Ks § 126   Dnr 9017/232.109 
 
Deltagande i projektet Fossilfria transporter i norr – AC 
 

Kommunsstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet Fossilfria 

transporter i norr 2018-01-01 till 2021-04-30 samt att 

medfinansiera projektet i enlighet med bilagt 

medfinansieringsintyg. 

 

Bakgrund: 
I Västerbotten används stora mängder energi för transporter. 2013 

användes 2 653 639 MWh olja, 250 546 MWh biodrivmedel och 9 

157 MWh biogas enbart för transporter i länet. 

För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta krävs att 

minst 70% av oljan effektiviseras bort eller ersätts med förnybara 

drivmedel innan år 2030. Ett mål i linje med Parisavtalet, Agenda 

2030, samt Sveriges mål om att vara ett av världens första 

fossilfria välfärdsländer och nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 

2045. För att detta ska kunna genomföras krävs ytterligare insatser 

i länet. 

 

Projektet Fossilfria transporter i norr har som mål är att ha 

etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt 

leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en 

fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska 

områden och länet som helhet. Projektets mål nås genom 

kapacitetsstärkande insatser och samverkan i och mellan länets 

samtliga kommuner, såsom utveckling av statistik- och 

planeringsverktyg, framtagande av mål och handlingsplaner i alla 

kommuner, utredning av finansieringskanaler för 

handlingsplanernas genomförande samt tillskott av strategisk 

personal under projektperioden. Näringslivets förutsättningar 

inkluderas genom genomförd förstudie samt genom deltagande i 

samråd under projektperioden samt deltagande i referensgrupp. 

Projektet förväntas leda till stärkt strategiskt kapacitet i 

kommunerna och genom genomförande av identifierade åtgärder i 

handlingsplanen till en stärkt bioekonomi i linje men 

nyindustrialiseringsstrategin i regionen, samt kraftigt minskade 

utsläpp av växthusgaser från vägtransporter. Samverkan mellan 

näringsliv, kommuner och regionala aktörer väntas stärkas, bidra 

till systemsyn och genom etablerat strategiskt arbete leda till att 

Västerbotten år 2030 nått målet om en fossiloberoende 

fordonsflotta. 
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Forts Ks § 126  Dnr 9017/232.109 
 
Projektet pågår mellan den 2018-01-01 och 2020-12-31 och följs 

av en avslutningsperiod januari-april 2021. Länsstyrelsen 

Västerbotten leder projektet, BioFuel Region och Energikontor 

Norr är samverkansparter till projektet och länets samtliga 15 

kommuner är den huvudsakliga målgruppen/deltagare i projektet. 

 

Mål  

Övergripande mål: 

Minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter i 

Västerbotten med minst 70% till 2030 jämfört med 2010. 

Projektmål: 

Att ha etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att 

strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen 

till en fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska 

områden och länet som helhet. 

Delmål: 

 Statistik framtagen anpassad för att fungera som underlag för 

fossilfri fordons-infrastrukturplanering 

 Verktyg framtaget för presentation och uppföljning av statistik 

samt målformulering och visualisering av målbilden 

 Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter framtagen 

och förankrad  i länets 15 kommuner. 

 Goda exempel har lyfts fram för att stärka kommunerna och 

sprida bra lösningar 

Horisontella mål: 

 Handlingsplanerna som ska tas fram i kommunerna ska vara 

jämställdhetsintegrerade 

 Projektet ska ha bidragit till Miljömålen God bebyggd miljö, 

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft 

Aktiviteter 

WP 1: Projektledning och administration 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region 

1.1 Förberedelser och initiering av projekt 

1.2 Projektledning och administration 

1.3 Arbete med horisontella kriterier 
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Forts Ks § 126  Dnr 9017/232.109 
 

WP 2: Kommunikation och marknadsföring 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region 

2.1 Uppstart: kommunikationsstrategi m.m. 

2.2 Genomförande av kommunikationsstrategi 

2.3 Resultatspridning 

2.4 Uppföljning 

WP 3: Statistik och planeringsverktyg 

Ansvarig: Energikontor Norr 

Resurs: Klimatstrateger, upphandlad konsult 

3.1  Planera projektet och informera nyckelaktörer 

3.2  Löpande administration 

3.3  Delta på konferenser för spridning av resultat och delresultat 

3.4  Rapportering 

3.5  Omvärldsanalys 

3.6  Presentera samt samråda kring val av statistikmetoder, 

       indikatorer, metoder 

3.7  Val av enheter (kWh, km, CO2eq) för presentation av data  

       m.m. 

3.8  Skriva kravspecifikation inför upphandling av konsult 

3.9  Utveckla verktyg för statistik och planering, och ta fram 

       användarmanual.  

3.10 Samla in och bearbeta statistik samt föra in den i det 

        nyutvecklade verktygen inom Energiluppen. 

    

3.11 Implementera och testa beta-versioner av verktygen i 

        kommunerna 

3.12 Utvärdera beta-versioner av verktygen 

3.13 Eventuell modifiering av verktygen och justering av 

                              manualen. 

3.14 Implementera de färdiga verktygen i kommunerna. 

3.15 Utvärdera de färdiga verktygen. 

3.16 Inventering inför framtiden 

 

WP 4: Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter 

Ansvarig: Klimatstrateg för respektive kommun 

Resurs: Länsstyrelsen och BioFuel Region 

4.1 Klimatstrategerna sammanställer befintliga mål, strategier och 

handlingsplaner med beröring på fossilfria transporter i 

kommunerna 
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Forts Ks § 126  Dnr 9017/232.109 
 

4.2 Mall för målbild och handlingsplan tas fram inom projektet 

som stöd och möjlighet till gemensam struktur hos kommunerna 

4.3 Regionalt samråd kring åtgärder och aktiviteter genomförs en 

gång per år. 

4.4 Planeringsverktyget används för formulering av preliminär 

målbild och handlingsplan i kommunerna 

4.5 Stort samråd för möjliggörande av samverkan planering mellan 

samtliga kommuner och regionala aktörer rörande målbild och 

handlingsplan 

4.6 Konkretisering målbild och framtagande av handlingsplan 

genom backcasting 

4.7 Stort samråd om aktiviteter för genomförande av handlingsplan 

4.8 Politiskt antagande av de kommunala målbilden och 

handlingsplanen i respektive kommun 

WP 5: Utredning av finansieringskanaler 

Ansvarig: BioFuel Region 

Resurs: Klimatstrateger 

5.1 WP-ledning, deltagande i konferenser m.m. 

5.2 Administration och rapportering 

5.3 Utredning av potentiella finansieringskanaler 

5.4 Kompetenshöjande insatser 

5.5 Presentation av förslag till finansieringskanaler 

WP 6: Klimatstrategiskt arbete 

Ansvarig: Klimatstrategerna 

Resurs: Länsstyrelsen, BioFuel Region, Energikontor Norr 

6.1 Behovsstyrt strategiskt arbete 

6.2 Kompetenshöjande insatser för upphandling av fossilfria 

transporter 

WP 7: Kommun-kuppen: Leva som vi lär 
Ansvarig: BioFuel Region 

Resurs: Klimatstrateger och Energikontor Norr 

7.1 Sammanställning av kommunkoncernernas arbete och 

användning av drivmedel 

7.2 Ta fram metod och utreda möjligheten för enkel uppföljning av 

årsdata även efter projektets slut. 

7.3 Kupp-resultat Leva som vi lär 

 

WP 8: Utvärdering och lärande 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: Upphandlad konsult 

8.1 Uppstart 

8.2 Löpande uppföljning i projektorganisationen 

8.3 Löpande uppföljning av extern utvärderare 
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Forts Ks § 126  Dnr 9017/232.109 

WP 9: Avslutsarbete 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region, Energikontor Norr, klimatstrategerna, 

upphandlad utvärderare 

9.1 Slutrapport skrivs 

9.2 Avslutningsevent 

9.3 Ekonomisk och administrativ slutrapportering 

Elin Söderberg 

Klimat- och energisamordnare 

Länsstyrelsen Västerbotten 

010-2254532 

elin.soderberg@lansstyrelsen.se 

 

Bilagor: 
Medfinansieringsintyg 

Begäran om komplettering 

Budget 

Uppgifter om projekt Fossilfria transporter 
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Ks § 127   Dnr 9017/230.109 
 
Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset 
 

Fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 har en gemensam 

avloppsanläggning och deras samlingsbrunn ligger inom ett 

avstånd på 150 meter från närmaste kommunala avloppsledning. 

 

Tidigare har fastighetsägarna funderat på att bilda en förening och 

själva äga sitt avloppsledningsnät. De har nu tänkt om och vill 

istället få ansluta sig till det kommunala nätet. 

 

Förutsättningarna är bra för att ansluta fastigheterna med 

självfallsledning, inga pumpar behövs. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även 

fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 enligt bifogad 

karta, därmed upphör tidigare beslut om avloppsförening att 

gälla. (AU 2016-11-29 § 126, dnr 9016/263.109) 

 

 Anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 

 

 

Bilaga 
Karta Fastigheter 
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Ks § 128   Dnr 9017/231.109 
 
Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i 
Djäkneboda 
 

Vi har fått förfrågningar från flertalet fastighetsägare i Djäkneboda 

om det finns möjlighet att få ansluta till kommunalt avlopp. 

Området inrymmer 15 st fastigheter inom en radie av 250 meter 

från närmaste kommunala avloppsledning. 

 

Verket i Djäkneboda är dimensionerat för 40 hushåll och har idag 

22 hushåll anslutna så det finns kapacitet för fler fastigheter att 

ansluta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även 

fastigheterna Djäkneboda 3:10, 4:13, 4:14, 4:15, 4:19, 5:16, 

5:17, 14:2, 14:3, 14:4, 25:4, 27:3, 27:4, 27:5, 27:6 enligt 

bifogad karta. 

 

 Anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 

 

 

Bilaga: Karta fastigheter 
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Ks § 129   Dnr 9014/126.109 
 
Svar motion 5/2014 - Regler för att motverka social 
dumpning i Robertsfors kommun 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-14 § 14 att återremittera 

rubricerat ärende. 

Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors kommun ska 

beslutas av kommunstyrelsen den 19 september och av 

kommunfullmäktige den 9 oktober. 

Om styrelsen/fullmäktige beslutar godkänna inköps- och 

upphandlingspolicyn, anses motionen besvarad med hänvisning till 

policyn, vars syfte är att säkerställa att varor, tjänster och 

entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad anskaffas samt att 

social och etisk hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn är en 

naturlig del av kommunens upphandlingsverksamhet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån att 

inköps- och upphandlingspolicyn beslutas godkännas, anse 

motionen bifallen. 

 

 

Bilagor: 
Motion 5/2014 

Inköps- och upphandlingspolicy 
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Ks § 130   Dnr 9017/225.109 
 
Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare 
 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (SFS 1996:627) skall det i 

kommunen finnas en funktion som säkerhetsskyddschef samt 

ersättare, om det inte är uppenbart obehövligt, som utövar kontroll 

över säkerhetsskyddet i kommunorganisationen. Funktionen är inte 

en organisatorisk chefsbefattning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att till funktionen som säkerhetsskyddschef utse Karin Ahnqvist. 

 

Att till funktionen som biträdande säkerhetsskyddschef utse  

Tobias Rosencrantz. 
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Ks § 131   Dnr 2016/B0174 
 
Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
strandskydd, LIS 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett tillägg till 

översiktsplanen och till befintlig LIS-plan (landsbygdsutveckling i 

strandnära läge). I tillägget har befintliga avstyckade men inte 

bebyggda tomter inom strandskyddsområdet lämplighetsprövats 

för att kunna ingå i befintlig LIS-plan som antogs 2013-06-19. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har ställts ut 2017-04-12 

t o m 2017-06-07. Tre yttranden inkom under granskningstiden; 

från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt från en privatperson. Ett 

granskningsutlåtande har sammanställts. Bilaga. 

 

Efter utställningstiden har vissa justeringar gjorts och en 

antagandehandling har tagits fram. Bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat 

tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 
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Ks § 132   Dnr 2017/B0024 
 
Detaljplaner Ånäset 
Upphävande av delar av tre detaljplaner inför 
ombyggnation av E4 
 

Trafikverket har begärt att kommunen ska upphäva delar av tre 

detaljplaner i Ånäset som kommer att beröras av vägplanen för 

ombyggnad av E4. 

 

Det gäller detaljplan P1981/8 – stadsplan för del av den södra 

delen av Ånäsets samhälle,  P92/1 – detaljplan för del av Ånäset 

16:12 m fl fastigheter samt ÅNÄ-72 – stadsplan för södra delen av 

Ånäsets samhälle. 

 

P1981/8 berörs till följd av en ny korsning mot Skolgatan och 

P92/1 berörs av nytt vägområde, ny bro över Kålabodaån och ny 

gång- och cykelbana med GC-port under E4. ÅNÄ-72 berörs på en 

mindre sträcka på förgårdsmarken vid Skolgatan. 

 

Vid allmänna utskottets sammanträde 2017-04-11 togs beslut om 

samråd. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd 2017-05-24 t o m 2017-06-14. 

Fem yttranden har inkommit. En samrådsredogörelse har tagits 

fram. Bilaga. 

 

Detaljplanen har justerats utifrån synpunkterna från Länsstyrelsen 

och Lantmäteriet. Eftersom ett begränsat standardförfarande 

tillämpas i planprocessen kan planen nu antas. 

Plankonsulten har sammanställt en antagandehandling. Bilaga. 

Bilaga: Karta 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att med stöd av 

plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 27 § anta detaljplanen - 

Upphävande för del av detaljplanerna P1981/8, P92/1 och ÅNÄ-

72. 
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Ks § 133   Dnr 9016/228.109 
 
Medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i 
före detta Element Six lokaler 
 

Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att det ska starta upp ett regemente i Element Six byggnader och 

lokaler. 

 

Förslagsställaren uppger att det, utifrån att värnplikten startar upp 

igen, bör finnas utrymme för ett regemente i Robertsfors och att 

Element Six lokaler är anpassade utifrån detta ändamål. 

 

Enligt kommunallagen får inte kommunen befatta sig med rent 

statliga angelägenheter som exempelvis försvarspolitik då det 

anses falla utanför den kommunala kompetensen. Anledningen till 

detta kan utifrån lagstiftarens sida ses som ett försök att 

upprätthålla kompetensfördelningen i samhället. Det anses inte 

ligga i kommunmedlemmarnas intresse att kommunen lägger ner 

resurser på områden där behoven redan tillgodoses av annan. 

 

Vidare är fastigheten som Element Six är belägen på tillhörande en 

privat ägare och Robertsfors kommun har ingen förfogande- eller 

bestämmanderätt över den fastigheten. 

 

Robertsfors kommun föreslår att förslagsställaren kontaktar den 

privata fastighetsägaren för en diskussion kring planerna kring 

Element Six fastigheten. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 7/2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att avstyrka medborgarförslaget eftersom den kommunala 

kompetensen inte omfattar försvarspolitik samt att Robertsfors 

kommun inte förfogar över den nämnda marken. 
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Ks § 134   Dnr 9016/266.109 
 
Medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset 
 
Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag, inlämnat till Robertsfors kommun, föreslås 

att en grupp i Ånäset, som har en studiecirkel med utlandsfödda, 

får tillgång till en odlingslott på Robertsfors kommuns mark. 

Förslagställaren uppger att odlingslotter kan inverka positivt för 

både utlandsfödda och svenskfödda som har ett trädgårdsintresse 

utan egna odlingsmöjligheter. 

 

Robertsfors kommun har vid dialog med förslagsställarna enats om 

följande: 

Gruppen ska fortsätta inventera intresset för en odlingslott hos de 

utlandsfödda i Ånäset. Om intresset är tillräckligt högt kommer 

gruppen att starta upp en odlingsförening och kontakt kommer att 

tas med lämpligt studieförbund för anordning av studiecirklar. 

 

Det i förslaget utpekade området är taxerat för bostadsändamål. 

Robertsfors kommun är inte villig att taxera om marken men 

ställer sig positiv till att utforma ett reglerat nyttjanderättsavtal, 

förslagsvis ett år i taget. 

 

I det fallet att en odlingsförening uppstartas bör denna förening 

insända en skrivning till Allmänna utskottet, hos Robertsfors 

kommun, med en begäran om ett nyttjanderättsavtal gällande 

odlingslott på föreslagen kommunal mark. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 8/2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 Medborgarförslaget antas. 

 Robertsfors kommun ställer sig positiv till initiativet att starta 

en odlingsförening i Ånäset. 

 Robertsfors kommun är villig att utforma ett reglerat 

nyttjanderättsavtal, förslagsvis ett år i taget, gällande 

odlingslott på föreslagen kommunal mark. 
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Ks § 135   Dnr 9017/21.109 
 
Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla 
 

Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att alla medborgare i Robertsfors kommun ska ha möjlighet att 

införskaffa ett B-körkort. 

Medborgarförslaget innehåller fyra olika förslag som i korthet 

innebär: 

 Ett ekonomiskt bidrag ska utgå till de som har egna knappa 

resurser så att de kan tillgodogöra sig förarutbildningen för B-

körkort. En skriftlig ansökan gällande detta skall inges till 

socialtjänsten från berörd person. 

 Robertsfors kommun ska inköpa eller leasa ett antal bilar och 

kostnadsfritt låna ut dessa för övningskörning. Robertsfors 

kommun skall även stå för bränslekostnaden gällande dessa 

fordon. 

 Robertsfors kommun ska köpa in öppna föreläsningar i 

körkortsteori för allmänheten samt erbjuda kostnadsfria kurser 

vid varje ny terminsstart. Dessa kurser ska vara öppna för alla 

och utan anmälningskrav. 

 Robertsfors kommun ska köpa in ett antal platser på en 

intensivkörkortsutbildning som ska vara öppna för ekonomiskt 

och socialt utsatta personer. 

 

Enligt förslagsställaren anses dessa insatser leda till minskad 

arbetslöshet, minskad utflyttning från kommunen, ökade 

skatteintäkter, en jämnare fördelning av befolkningen med 

avseende på ålder samt ett mer integrerat samhälle. 

 

Ett ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät 

för den som har tillfälliga ekonomiska problem och individen ska 

vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. 

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och 

bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas 

månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande 

kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, 

boende och hushållsel.  Körkort faller inte under detta 

biståndsområde. 

 

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som 

är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är 

till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, 

möbler eller annat till hemmet och flyttning.  Det finns ingen 

begränsning när det gäller bistånd för livsföringen i övrigt och 

individen bestämmer själv vad den vill ansöka om. 
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Forts Ks § 135  Dnr 9017/21.109 
 

Det avgörande är att individen behöver biståndet för att ha en 

skälig (rimlig) levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå har sitt 

ursprung i socialtjänstlagens portalparagraf, vilket innebär att 

socialtjänsten ska främja människors ekonomisk och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. 

 

Utifrån ovanstående är frågeställningen om erhållande av körkort 

är att anse som ”en skälig levnadsnivå”? Om bedömningen är att 

så är fallet, öppnas också möjligheten att ansöka om bistånd för 

livsföring i övrigt för att finansiera ett körkort. Det skulle alltså 

kunna vara möjligt att under vissa omständigheter bevilja 

ekonomiskt bistånd till ett körkort. Om en sådan möjlighet ska 

gälla en specifik målgrupp behövs ett politiskt beslut. 

 

Likabehandlingsprincipen, 2kap 2§ i Kommunallagen (1991:900), 

anger att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommuner får 

inte agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av 

medlemmar. Detta härrör från objektivitetsprincipen, 1 kap. 9§ i 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, som ger 

uttryck för att offentlig förvaltning ska beakta allas likhet inför 

lagen samt opartiskhet och saklighet. I klartext innebär detta att 

kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt 

kommunalt intresse och komma alla till del. Undantag kan bara 

göras om ett sådant enskilt stöd skulle få positiva effekter för 

kommunen som helhet, som väger tyngre än det principiella 

förbudet. 

 

I Sverige utgår idag inga generella bidrag till körkort som 

finansieras av skattemedel och i Robertsfors kommuns budget 

finns i dagsläget inga medel avsatta till körkortspengar. Ett riktat 

körkortsbidrag till ekonomiskt och socialt utsatta personer som 

grupp bedöms inte vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt 

intresse som kan komma alla till del och av den anledningen 

strider ett sådant beslut mest troligt mot likabehandlingsprincipen. 

Detta kan dock behöva utredas vidare. 

 

Regeringen har i september 2017 slutit en överenskommelse med 

Vänsterpartiet om att utreda frågan om att möjliggöra lån från 

CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på 

arbetsmarknaden. Syftet är att genomföra förslaget under 

mandatperioden. Enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet är 

satsningen permanent och de tre första åren avsätts 603 miljoner 

kronor. 
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Forts Ks § 135  Dnr 9017/21.109 
 

De som initialt omfattas av satsningen är unga arbetslösa mellan 

18-24 år och de mellan 25-47 år, som varit arbetslösa i minst sex 

månader. Från och med 2019 kommer även unga mellan 19-20 år 

med avslutade gymnasiestudier att omfattas. Lånet kommer att 

beviljas till de som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor 

och införs 1 september 2018. 
 

Med anledning av denna överenskommelse bedömer Robertsfors 

kommun att det inte är aktuellt att vidare utreda frågan om körkort 

för ekonomiskt och socialt utsatta personer. 
 

Bilaga: Medborgarförslag 2/2017 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 

Medborgarförslaget avslås då ett riktat körkortsbidrag till 

ekonomiskt och socialt utsatta personer som grupp inte kan 

konstateras vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt intresse. 

 

Utifrån regeringens överenskommelse om att möjliggöra lån från 

CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på 

arbetsmarknaden bedöms det omotiverat att vidare utreda frågan 

om körkort för ekonomiskt och socialt utsatta personer i 

Robertsfors kommun. 

 

Yrkande 

Magnus Forsberg (L): Stryk andra stycket i förslag till beslut. 

Hans Lindgren (S): Bifall tillförslaget 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans 

Lindgrens yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Medborgarförslaget avslås då ett riktat körkortsbidrag till 

ekonomiskt och socialt utsatta personer som grupp inte kan 

konstateras vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt intresse. 

 

Utifrån regeringens överenskommelse om att möjliggöra lån från 

CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på 

arbetsmarknaden bedöms det omotiverat att vidare utreda frågan 

om körkort för ekonomiskt och socialt utsatta personer i 

Robertsfors kommun. 

 

Liberalerna, centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna 

reserverar sig mot beslutet.



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2017-09-26             Sida 37         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf    

 

 

Ks § 136   Dnr 9017/180.109 
 
Medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana 
med inslag av thougest träning i Ånäset 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att det ska byggas en Natur-parkourbana med inslag av thougest 

träning vid den outnyttjade gräsytan vid Nysätra idrottsplats. 

Förslagställaren vill ge utrymme för ökad motion och rörelse i 

annat än de traditionella idrotterna och anser att en parkourbana 

skulle passa väl in i ”byabilden”. 

 

Nysätra IF har påbörjat en stor satsning för att locka fler till sin 

verksamhet och tankar finns även att utbilda parkourledare för 

inomhusträning. De behöver en utomhus-parkourbana med inslag 

av thougest träning förlagd i närheten av fotbollsplan, hockeyrink, 

skid-och löparspår samt klubblokal för möjlighet till 

kombinationsträning. 

 

Robertsfors kommun har en fastställd budget för prioriterade 

investeringar och har under många år avsatt medel för att bland 

annat delfinansiera olika projekt. Erfarenheter från detta visar på 

en betydande driftsmedverkan från kommunen och i dagsläget är 

bedömningen att en Natur-parkourbana inte är en investering och 

driftskostnad som kan prioriteras samt att medel för en sådan 

investering saknas. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 5/2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att avstyrka medborgarförslaget.  

 

 Robertsfors kommun ställer sig dock positiva till att Nysätra IF 

i samverkan med privata aktörer tar initiativ till en Natur-

parkourbana i Ånäset och kan bistå med hjälp till att söka 

externa medel. 
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Ks § 137  
 
Delgivningar 

 

Dnr 9017/212.109 Uppföljning efter inbrottet i vattentornet 

 

Dnr 9017/133.109 Information om utredningen – framtida 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland 

 

Dnr 9017/206.109 Skrivelse ang bredbandsschakt förbi fastigheten 

Ultervattnet 2:16 

 

Årsredovisning Region Västerbotten 2016 

 

Dnr 9017/215.109 Protokoll Samordningsförbundet 170421 

 

Dnr 9017/209.109 Protokoll Samordningsförbundet 170602 

 

Dnr 9017/226.109 Regeringsbeslut ang överklagan av 

Trafikverkets beslut om fastställelse för vägplan för ombyggnad av 

väg E4 Sikeå-Yttervik, delen Sikeå-Gumboda. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfLWpVRG44dUpLUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfLWpVRG44dUpLUUU/view?usp=sharing

