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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 161 
 
Information nya förskolan i Robertsfors 
 
Samhällsbyggnadschef Tobias Rosencrantz informerade styrelsen 

angående nya förskolan i Robertsfors. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 162 
 
Information - Samordningsförbundets inledande år och 
verksamhet 
 

Kommunchef Karin Ahnqvist informerade om 

Samordningsförbundets inledande år och verksamhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 163 
 
Avrapportering bredband och IT 
 

It-chef Christoffer Hanson informerade om det arbete som utförts 

under året. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 164 
 
Pensionärsrådets arbete under året 
 

Kommunalråd Patrik Nilsson informerade om pensionärsrådets 

arbete under året. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 165 
 
Funktionsnedsättningsrådets arbete under året 
 

Kommunalråd Patrik Nilsson informerade om 

funktionsnedsättningsrådets arbete under året. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 166 
 
Ungdomsrådets arbete under året 
 

Kommunalråd Patrik Nilsson informerade om ungdomsrådets 

arbete under året. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks 167 
 
Folkhälsorådets arbete under året 
 

Kommunalråd Patrik Nilsson informerade om folkhälsorådets 

arbete under året. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2017-12-19             Sida 10         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Bou-chef  

 

 

Ks § 168  Dnr 9017/337.109 
 
Kvalitetsrapporter Barn- och utbildning 
 

Kvalitetsrapporter för fritidshem, förskola, grundskola och 

lärcentrum redovisades för styrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Grundskolan har under ett antal år haft låga resultat i elevers 

måluppfyllelse. Måluppfyllelsen ökade 2016. Kommunstyrelsen 

ser allvarligt på att resultaten inom grundskolan sjunker trots att 

skolan har mycket goda förutsättningar utifrån tilldelade resurser. 

 

 Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsutskottet i uppdrag 

att på varje möte utvärdera och analysera de aktiviteter och 

åtgärder som beskrivits i kvalitetsredovisningarna/bästa skola 

och återkoppla två gånger per termin till kommunstyrelsen. 

 

 Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningarna för 

fritidshem, förskolan, grundskolan och lärcentrum. 
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   Ekonomichef  

 

 

Ks § 169 
 
Ekonomisk rapport 
 

Ekonomichef Ingrid Larsson redovisade ekonomisk rapport. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Ekonomirapporten godkänns. 

 

 Till nästa sammanträde begär kommunstyrelsen en redovisning 

kring HR-systemet. 
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   Bou   

 

 

Ks § 170  Dnr 9017/332.109 
 
Samverkan för bästa skola, avrapportering samt beslut 
överenskommelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsens godkänner rapporten samt beslutar att ingå i 

överenskommelsen med Skolverket för vårterminen 2018. 

 

 

 

Bilagor: 

Delrapport Samverkan bästa skola 

 

Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och 

Robertsfors kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget 

om samverkan för bästa  

 

Beslut om överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och 

Robertsfors kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget 

Samverkan för bästa skola 
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   Magnus Hansson 

Ingrid Larsson 
 

 

 

Ks § 171   Dnr 9017/331.109 
 
Musikskolan - 60 år  
 

Under hela 2017 har representanter från barn- och utbildning – 

Robertsfors kommunala musikskola – sektor tillväxt och vår 

kulturchef – planerat inför 60 års jubileét av Robertsfors 

kommunala musikskola. Vi har haft regelbundna träffar och utifrån 

dessa skapat en plan för hur vi vill att Robertsfors kommun 

uppmärksammar musikskolan samt använder den för att 

platsmarknadsföra oss och skapa identitet hos dagens 

kommunmedborgare. 

 

Vi ser följande behov för att uppmärksamma 60 årsfirandet och att 

visa på den ledande kulturkommunen vi är i Sverige. 

 

Förstärkt tjänst musikskolan 
30 % under 2018 inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter 

151 000 kr 

 

Film 
20% under 2018 inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter 

100 800 kr 

 

Övriga kostnader musikens vecka m.m. 
100 000 kr 

 

Bilaga: En Kul Tur 60 år av kultur 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

351 800 kr avsätts från kommunstyrelsens budget för 2018 till 

Musikskolan 60 år.   

 

En redovisning angående planeringen redovisas till 

kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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   Kommunchef   

 

 

Ks § 172   Dnr 9017/330.109 
 
Revidering av inläsningsarvodet kommunfullmäktige 
 

Robertsfors kommun har sedan 2016 helt digitala handlingar till 

ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder. 

 

Frågan rörande kostnader för att upprätthålla fungerande 

internetuppkoppling i hemmet för politiska ledamöter har 

uppkommit det sista året. Då inget beslut fattades, vid införandet 

av digitala handlingar, rörande ersättning för eventuella kostnader 

för att kunna ta del av handlingar inför mötet, efterfrågas nu ett 

förtydligande för det. 

 

Då det idag är vanligt med bredbandsuppkoppling eller annan 

teknisk lösning i ledamöternas hem föreslår förvaltningen att en 

generell förstärkt ersättning för inläsningsarvodet kan täcka de 

eventuella merkostnader som politiker har för att kunna ta del av 

digitala handlingar. Det skulle även säkerställa en likställighet 

kring ersättningen oavsett vilken teknisk lösning den enskilde 

ledamoten väljer att ha. 

 

Inför innevarande mandatperiod gjordes en höjning av 

inläsningsarvodet till 500 kr per möte och tjänstgörande ledamot. 

Förslaget är att detta arvode höjs till 600 kr för tjänstgörande 

ledamot vid kommunfullmäktigemöte. På så sätt säkerställs en 

högre ersättning som bör täcka eventuella merkostnader. 

Beräknad årlig kostnad för kommunen vid en höjning av 

inläsningsarvodet för kommunfullmäktiges möten beräknas till  

15 500 kr, beräkningen beräknat på fem möten årligen med 31 

ledamöter. 

 

Bilaga: Arvodesregler 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att höja 

inläsningsarvodet för kommunfullmäktiges ledamöter till 600 kr 

per möte. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Återremiss av ärendet. 
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   Bou   

 

 

Ks § 173   Dnr 9017/310.109 
 
Ansökan om barnomsorg 
 

Bakgrund 

Mamman bor i Robertsfors kommun. Hennes två barn, 2 och 4 år, 

är folkbokförda hos pappan i Dorotea kommun. Föräldrarna har 

gemensam vårdnad och har barnen varannan vecka. I nuläget går 

barnen förskola i Dorotea kommun men mammans önskemål är att 

barnen ska gå växelvis på förskola i Robertsfors kommun och 

Dorotea kommun. Mamman ansökte därför i mars 2017 om 

barnomsorg i Robertsfors kommun. Dorotea kommun avslog dock 

ansökan eftersom det är dem som betalar för en eventuell plats i 

annan kommun. Med hänvisning till barnens behov av stabilitet 

och kontinuitet informerades mamman i våras av oss att utgången 

skulle bli densamma i det fall barnen var folkbokförda här och de 

ansökte om plats i Dorotea. 

 

Nuläge 

Ett av barnen är sedan den 6 november folkbokförd i Robertsfors 

kommun. Den 10 november erhöll vi bifogad skrivelse. 

Förskolechef Nicklas Nilsson i Dorotea kommun informerar om 

att de inte mottagit en likalydande skrivelse, men att de även 

fortsättningsvis har för avsikt att avslå en eventuell ansökan. 

 

Kostnader 

I händelse av bifall från båda kommunerna kan kostnaden för IKE 

kvittas mellan kommunerna. I det fall Dorotea avslår ansökan och 

Robertsfors ger bifall så blir kostnaden för Robertsfors kommun 

65 239 kr/år. 

 

Skolverket skriver: “Det finns inget som hindrar att två kommuner 

erbjuder samma barn plats i förskola i två olika kommuner. I vissa 

fall har barn rätt att gå i en kommunal förskola i en annan kommun 

än hemkommunen, om det finns personliga förhållanden och 

särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Avsikten är 

däremot inte att öppna en möjlighet att gå växelvis i två olika 

kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar 

i två olika kommuner. Gör man en sådan här lösning får 

kommunerna komma överens om kostnaderna för de två platserna. 

Detta är alltså ingen lösning som föräldrarna själva kan kräva av 

kommunerna.”
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   Bou   

 

 

Forts 
Ks § 173   Dnr 9017/310.109 
 
Barnombudsmannen skriver: En annan viktig förutsättning för att 

ett barn ska bo växelvis är att föräldrarna också bör bo på rimligt 

avstånd från varandra, så att barnet kan ha en enhetlig social 

närmiljö. Barnet ska kunna ha en och samma vardag där han eller 

hon kan umgås med sina kamrater, ha samma fritidsaktiviteter och 

gå i samma förskola eller skola oavsett vilken av föräldrarna som 

barnet vistas hos. Att leva i olika förskole- och skolmiljöer varje 

gör att barnet inte kan vara helt närvarande någonstans. 

Bilaga: 

Skrivelse 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att bifalla ansökan endast i det fall Dorotea kommun gör 

detsamma.  
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   Bou   

 

 

Ks § 174   Dnr 9017/312.109 
 
Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar 

 

En rapport över uppföljning av ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men ännu ej fyllt 20 år har sammanställts för läsåret 

2016/17. 

 

Bilaga: 

Rapport kommunalt uppföljningsansvar 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.  

 

Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen 

att ta fram rutiner för att få information från andra kommuner om 

elever som avbryter sina studier eller inte får ett slutbetyg från 

gymnasiet. 
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   Bou   

 

 

Ks § 175   Dnr 9017/324.109 
 
Attestantförteckning - Barn- och utbildning 
 

På grund av personalförändringar behöver den attestantförteckning 

som kommunstyrelsen antog 2015-10-27 § 103 revideras.  

Se bilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Hilda Vidmark läggs in i stället för Hanna Rosencrantz.  

Därefter fastställer kommunstyrelsen attestantförteckningen. 

 

Beslutsfunktionen för attestantförteckningar ses över. 
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   Bou   

 

 

Ks § 176   Dnr 9017/314.109 
 
Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp 
2018 
 

Interkommunal ersättning (IKE) är den ersättning vi erhåller för 

elev folkbokförd i annan kommun och bidragsbelopp är den 

ersättning vi betalar för elev folkbokförd i Robertsfors kommun 

som väljer friskola. Det belopp som årligen ska fastställas ska 

motsvara kommunens egna budgeterade medel för 

undervisning, läromedel, skolmåltider, lokaler, elevhälsa och 

administration. 

 

Då viktiga parametrar saknas har ny prislista ännu ej kunnat 

sammanställas. Punkten utgår därför och skickas direkt till 

kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet tackar för informationen.  

 

Bilagor: Utgår – Uppgifter saknas för att kunna göra beräkningen 

klar 

 

Prislista 2018 barnomsorg   

Prislista 2018 grundskola 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

2017 års IKE gäller tills vidare. 
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   NBV  

 

 

Ks § 177   Dnr 9017/315.109 
 

Ansökan Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 
(NBV) 

 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) ansöker om 

bidrag för att stötta en studiecirkelverksamhet i Ånäset för 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Underlag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen avslår NBVs ansökan om bidrag till social 

verksamhet för psykiskt funktionshindrade. 
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   Bris 

Ekonomi 
 

 

 

Ks § 178   Dnr 9017/316.109 
 

Ansökan från BRIS region Nord 
 

Bris ansöker om bidrag till sin verksamhet för 2018. Bris ansöker hos 

Robertsfors kommun om bidrag på 15 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Beslutsunderlag 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beviljar BRIS ansökan om bidrag på 15000 kr 

för 2018. 
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   Brottsofferjouren 

Ekonomi 
 

 

 

Ks § 179   Dnr 9017/192.109 
 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med 
Brottsofferjouren 
 

Ärendebeskrivning 

Brottsofferjouren i Umeå är en lokalavdelning i den rikstäckande 

organisationen Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren ger 

stöd till vittnen, brottsoffer och deras anhöriga. Verksamheten 

vilar på ideell grund. 

 

Brottsofferjouren i Umeå har ett upptagningsområde som utöver 

Umeå täcker kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs. Det innebär att Brottsofferjouren även 

hjälper medborgare i dessa kommuner. 

 

Enligt socialtjänstlagen åligger det kommunen att ge stöd till 

brottsoffer och deras närstående.  

 

För att utveckla sin verksamhet ansöker Brottsofferjouren hos 

kommunstyrelsen i Robertsfors kommun om Idé buret Offentligt 

Partnerskap (IOP) mellan Brottsofferjouren och Robertsfors 

kommun. Genom att ingå IOP avtal med brottsofferjouren enligt 

det förslag de lämnat i samband med ansökan, så åtar sig 

Robertsfors kommun att årligen bidra med 3 kr per 

kommuninvånare, vilket för 2018 skulle uppgå till 20 352 kr.  

 

Avtalet sträcker sig från 2018-01-01 till 2020-12-23 med möjlighet 

till förlängning. Uppsägningstiden är 9 månader.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänstemannaskrivelse  

Ansökan 

Förslag IOP i Robertsfors kommun 

Komplettering efter kommunchefsmöte 

Statistik 

Kommunbidrag 

Verksamhetsberättelse 

 

Kommunstyrelsens beslut       
Kommunstyrelsen ingår avtal, med Brottsofferjouren i Umeå, om 

Ideburet Offentligt partnerskap i enlighet med Brottsofferjourens 

ansökan, under förutsättning att Umeå med kranskommuner också 

ingår avtalet. 
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   Soc   

 

 

  Ks § 180   Dnr 9017/298.109 
 
Ensamkommande barn som fyller 18 år innan de fått 
beslut om uppehållstillstånd 
 

Varför ett kommunbidrag? 
På grund av det stora antalet asylsökande barn som kom under 

2015 så har många fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de 

får stanna i Sverige. 

 

Genom förändring i ersättningssystemet är möjligheterna för 

kommunerna att få ersättning till ungdomar över 18 år mer 

begränsade då det i princip krävs ett vårdbehov motsvarande de 

som beskrivs i LVU för att kunna återsöka hela vårdkostnaden. För 

asylsökande ungdomar över 18 år ges enligt det nya ersättnings-

systemet ingen ersättning till kommunen. 

 

Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till 

vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta 

ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år till exempel för 

att avsluta pågående studier. 

 

Vad innebär förslaget? 
Regeringen och Vänsterpartiet avsätter 390 miljoner kronor 2017 

och 195 miljoner kronor 2018 till detta. Medlen fördelas 

proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna 

asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett 

slutligt avgörande i sitt asylärende. Det motsvarar knappt 50 000 

kr per person i målgruppen under 2017 och knappt 25 000 kr per 

person under 2018. För Robertsfors del innebär det 747 000 kr för 

2017 och 373 000 kr för 2018. Utbetalningen sker automatiskt utan 

ansökningsförfarande. Pengarna kommer att betalas ut till 

kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om 

regeringens förslag till höständringsbudget. Pengarna som 

föreslagits för 2018 kommer att betalas ut i början på året. 

 

Asylsökande vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar och staten 

är skyldiga att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Det är upp 

till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska 

användas. 

 

I Robertsfors kommun 
I Robertsfors har vi arbetat konsekvent med att förbereda 

ungdomarna kring regelverket och vad som kommer att hända om 

de fyller 18 år innan de fått beslut om uppehållstillstånd. Genom 

denna hållning och goda förberedelser har detta enligt vår 

bedömning fungerat väl och ungdomarna har accepterat detta.
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I Robertsfors har det därför inte varit en aktuell fråga innan dessa 

medel avsattes. 

 

Undantag från denna hållning har gjorts och görs då det föreligger 

ett vårdbehov för ungdomen. Dvs om ungdomen inte bedöms klara 

av att bo i ett eget boende utan stödinsatser, och av den 

anledningen inte bedöms få sina behov tillgodosedda från 

Migrationsverket. Denna bedömning görs då av socialsekreterare 

som beviljar detta stöd enligt Socialtjänstlagen. 

 

Erfarenheter från verksamheten: 

De ungdomar som lämnat oss har etablerat sig väl i sin nya miljö. 

Alla som lämnat har följts upp och verksamheten har kännedom 

om hur det går för dessa individer. De asylsökande som har lämnat 

Robertsfors då de fyllt 18 år har kommit igång med utbildning på 

de nya orterna efter en tid. Även de som läst på gymnasial nivå har 

kunnat återuppta studier. 

 

Vi har i verksamheten lång erfarenhet av att de klarar sig bra. 

Bedömningen från verksamheten, både från myndighetsutövning 

och verkställighet är att det inte kommer att underlätta nämnvärt 

för målgruppen att stanna en tid. Då de flyttar de tar de ett kliv 

framåt i utvecklingen. De hamnar bland andra vuxna och kan 

planera sin framtid utifrån rådande förutsättningar. 

 

Konsekvenser om asylsökande inte flyttar till anläggningsboenden: 

Hur den enskilde individen skulle påverkas av att få möjlighet att 

stanna under hela asylprocessen vet vi inte. Vi kan dock anta att 

det medför positiva effekter för de som är väletablerade i 

Robertsfors med ett nätverk och fungerande studier osv. Vetskap 

om att de får stanna under hela asylprocessen bör göra deras 

tillvaro tryggare och mer förutsägbar, vilket också bör medföra en 

snabbare integration till samhället. Det är dock inte säkert att detta 

gäller alla individer. Exempelvis de som idag inte sköter skolan 

och är på väg att hamna i utanförskap. För dem finns risk att den 

negativa utvecklingen fortsätter om de får stanna kvar i samma 

miljö. Möjligheten att arbeta med dessa ungdomar minskar då de 

har fyllt 18 år. 

 

En asylprocess kan bli utdragen innan slutgiltigt beslut fattats. Vid 

avslagsbeslut får individen överklaga beslutet innan det vinner 

laga kraft. Då individen fyllt 18 år prioriteras handläggningen inte 

lika högt som för barn. 
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Detta kan leda till en lång och utdragen process. Därefter finns en 

risk att de stannar kvar trots avslag, som papperslösa eller på grund 

av att avvisning inte kan verkställas. 

 

Möjlighet finns att begränsa möjligheten att stanna i kommunen 

fram till det första beslutet från Migrationsverket, och inte under 

en överklagandeprocess. 

 

Motivationen till studier och till att etablera sig i samhället kan 

ibland vara låg hos individer som ännu inte fått sitt beslut, vilket 

medför en risk att hamna i utanförskap. Skolan har länge signalerat 

om att de känner stor oro avseende målgruppen generellt gällande 

bristande skolnärvaro, missbruk och kriminalitet. Det finns alltså 

en risk för en ökande närvaro av denna typ av problem i 

kommunen. När ungdomar som inte har uppehållstillstånd fyller 

18 år så kommer vi inte att kunna ställa krav på vare sig utbildning 

eller tillsyn mot deras vilja.   

 

Från och med oktober till och med december i år kommer åtta 

individer att fylla 18 år. En av dem går i gymnasieskola. Det är 

svårt att säga hur många av dem som kan bli aktuell för denna 

fråga? 

 

Förutsättning för att vissa ungdomar ska få stanna 
Förutsättningar finns för att sätta upp vissa kriterier som reglerar 

om en ungdom får stanna efter 18 årsdagen. Det medför då att det 

görs en individuell bedömning. Det är svårt att hitta tydliga gränser 

för detta och det ställer stora krav på den som ska göra denna 

bedömning. Det medför också en risk att det skapar oro och 

otrygghet för ungdomarna. Det kan dock finnas vissa tydliga 

hållpunkter att ta fasta på för att sätta upp sådana kriterier, tex att 

ungdomen läser en gymnasieutbildning. 

 

Alternativa vägar 
 Att vi utifrån de nya förutsättningarna beslutar att alla 

ungdomar som fyller 18 år innan de har fått ett slutgiltigt 

beslut från Migrationsverket, får stanna kvar i kommunen. 

Kommunen sörjer då för att den unge har en bostad och ges 

möjlighet till utbildning. 

 Att dessa ungdomar inte erbjuds att stanna i kommunen, 

utan ansvaret överlåts till Migrationsverket som är skyldiga 

att erbjuda boende i ett anläggningsboende för vuxna. På 

detta vis arbetar vi idag.
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 Att vissa ungdomar utifrån vissa uppsatta kriterier 

kvalificerar sig för att stanna i kommunen efter att de har 

fyllt 18 år innan de fått beslut om asyl. Kriterier för detta 

skulle kunna vara en fungerande skolgång eller att man nått 

viss nivå i sina studier. 

 

Hur gör man i andra kommuner? 
I kranskommunerna till Umeå hanterar man detta på olika sätt: 

 

I Vindeln hanterar man det på samma sätt som vi gör i Robertsfors, 

dvs att alla ungdomar som fyller 18 år och inte har fått beslut om 

permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt 

uppehållstillstånd (TUT) får flytta till ett av Migrationsverkets 

anläggningsboenden. 

 

I Vännäs har man upprättat särskilda kriterier som ska uppfyllas 

för att ungdomen ska få stanna efter sin 18 årsdag utan beslut om 

PUT eller TUT. Exempelvis en väl fungerande skolgång. 

 

I Bjurholm planerar man att låta alla ungdomar stanna efter att de 

fyllt 18 år. 

 

I Nordmaling får de som läser på ett gymnasieprogram stanna efter 

att de fyllt 18 år innan beslut om TUT eller PUT, för att kunna 

slutföra sina gymnasiestudier. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

De som kom före 1 juli 2017 och läser på ett nationellt 

gymnasieprogram, får stanna efter att de fyllt 18 år innan beslut 

om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller permanent 

uppehållstillstånd (PUT), för att kunna slutföra sina 

gymnasiestudier. 
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Ks § 181   Dnr 2015/B0255 
 
Skinnarbyn 2:28 
Föreläggande om uppstädning av ovårdad tomt 
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret har vid ett flertal tillfällen påtalat för 

ägaren att fastigheten Skinnarbyn 2:28 måste städas upp och att 

tomten inte kan användas som upplagsplats. Anmälningar från 

allmänheten inkommer med jämna mellanrum om att fastigheten 

är skräpig och att det finns risk för att människor och miljö tar 

skada. Fastigheten ligger också väl exponerad i samhället och 

många människor har insyn till fastigheten. 

 

Ärendet har pågått länge, men nedan anges vad som skett de 

senaste 5 åren: 

 

2010-05-19 besöktes fastigheten tillsammans med ägaren och i 

protokoll daterat 2010-06-28 uppmanades fastighetsägaren att 

städa på tomten och avyttra all lösegendom som inte ryms i 

uthusen. 

 

2012-06-21 uppmanades fastighetsägaren ånyo per brev att städa 

upp på tomten. 

 

2012-11-30 besökte samhällsbyggnadskontoret fastigheten och 

fastighetsägaren lovade ta tag i städningen. 

 

2015-06-30 uppmanades fastighetsägaren att inkomma med 

yttrande över att fastigheten bedöms vara i ovårdat skick och ange 

förslag till åtgärder senast 2015-08-15. Fastighetsägaren 

meddelade per telefon att han inte var på plats i Bygdeå men att 

han skulle återkomma med besked så fort han var tillbaka igen. 

Han hörde inte av sig under hösten, varför ett föranmält 

tillsynsbesök genomfördes 2015-12-02. Besöket var föranmält till 

ägaren av fastigheten via brev daterat 2015-11-19. Ägaren dök 

dock inte upp på mötet och han hade inte heller meddelat 

förhinder. 

 

Vid besöket 2015-12-02 gjordes en rundvandring på fastigheten 

som dokumenterades med hjälp av fotografier. Det kunde 

konstateras att en stor mängd föremål var uppställda på 

fastigheten. Bland annat fanns vitvaror, gräsklippare, 

byggnadsmaterial, trävirke, plåt, rör, kablar, däck, släpvagnar, en 

trasig husvagn, en skoter, en buss samt stora mängder metall-, 

glas- trä- och plastföremål. Fastigheten bedömdes vara i ovårdat 

skick enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen 8 kap 15 §.
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2016-01-27 skickades en kommunicering av förslag till beslut 

angående föreläggande om uppstädning av fastigheten. 

Försändelsen hämtades inte ut. Kommuniceringen skickades därför 

till polisen för stämningsmannadelgivning 2016-02-22. 

 

2017-10-17 lyckades polisen delge fastighetsägaren 

kommuniceringen och därför kan beslut nu tas i ärendet. 

 

2017-10-23 meddelar fastighetsägaren via telefon att han ska 

fortsätta städa på sin fastighet men håller inte med om 

beskrivningen att fastigheten är i ovårdat skick. Fastighetsägaren 

anser sig inte ha möjlighet att städa under vintern varför ett 

slutdatum när fastigheten ska vara avstädad enligt 

överenskommelse blir 2018-08-15. 

 

Skäl till beslut 
I enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 19 § får 

byggnadsnämnden förelägga den som låter bli att vidta en åtgärd 

och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen att 

inom viss tid vidta åtgärden. 

 

I enlighet med miljöbalken 26 kap 9 § (1998:808) får 

tillsynsmyndigheten besluta om förelägganden som behövs för att 

denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken ska följas. 

 

I plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 § uttrycks att tomter 

ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 

trafiken inte uppkommer. 

 

Fastigheten Skinnarbyn 2:28 ligger centralt i Bygdeå, längs 

infartsvägen till samhället och är exponerad för förbipasserande. 

Fastigheten är detaljplanelagd. 

 

Eftersom många har insyn till fastigheten är också kraven på 

skötsel högre än för en enskilt belägen fastighet. 

 

Enligt 3 § 26 kap, Miljöbalken (1998:808) har kommunen 

tillsynsansvaret över avfallshanteringen inom kommunen enligt 15 

kap. Fastigheten Skinnarbyn 2:28 ligger inom Robertsfors 

kommun och avfallshanteringen på fastigheten faller därför inom 

kommunens tillsyn.
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Enligt 9 § 26 kap, Miljöbalken (1998:808) kan 

tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att Miljöbalken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av 

balken ska följas. Kommunen kan därför förelägga 

fastighetsägarna att följa bestämmelserna i kap 15 samt 

hänsynsreglerna i kap 2, Miljöbalken (1998:808). Mer ingripande 

åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. 

 

Enligt 3 § 2 kap, Miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta 

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 

att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I det aktuella fallet 

innebär avfallshanteringen på fastigheten Skinnarbyn 2:28 att 

miljö- och hälsoskadliga ämnen som t.ex. bly, mineralolja, freoner 

och kylarvätska kan läcka ut till mark och spridas till närområden. 

Fastighetsägaren föreläggs därför att på ett miljö- och hälsomässigt 

godtagbart sätt forsla bort hushållsavfall och farligt avfall från 

fastigheten. 

 

Hushållsavfall ska tas om hand av kommunen eller en producent 

och får endast tas om hand på annat sätt på fastigheten om det inte 

innebär risker för olägenhet för människors hälsa eller miljön, 

enligt 8, 18 §§ 15 kap, Miljöbalken (1998:808). Vid lagring av 

elavfall utomhus kan miljö- och hälsoskadliga ämnen lakas ut till 

mark och vatten. Fastighetsägaren föreläggs att sortera ut elavfall 

och annat farligt avfall och hantera det på ett sätt som underlättar 

återvinning eller annan hantering som är godtagbar från 

miljösynpunkt, enligt 16 och 25 §§ Avfallsförordningen 

(2011:927). 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) 11 kap 19 § och 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) 

besluta att förelägga NN att senast den 15 augusti 2018 ha utfört 

följande åtgärder:  
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Avlägsna all lös egendom som finns upplagd på fastigheten 

Robertsfors Skinnarbyn 2:28. Vilka föremål det handlar om 

framgår av bifogad fotodokumentation, totalt 26 fotografier.    

 

Underlåtenhet att utföra de åtgärder som föreläggandet gäller kan 

resultera i att åtgärderna utförs på fastighetsägarens bekostnad 

enligt plan- och bygglagen 11 kap 27 §. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

 

 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 8 kap 15 § (2010:900) 

Plan- och bygglagen 11 kap 19 § (2010:900) 

2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) 

15 kap. 8 och 18 §§ Miljöbalken (1998:808) 

25 § Avfallsförordningen (2011:927) 

16 § Avfallsförordningen (2011:927) 

26 kap. 3 § tredje stycket Miljöbalken (1998:808) 

26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) 
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Ks § 182   Dnr 9016/43.109 
 
Uppdatering - Delegationsordningen för 
bostadsanpassning   
 

Delegationspunkt B 19.1. 

Står nu ”Byggnadsinspektör. Ersättare: Miljöinspektör”. 

Föreslås ändras till “Administratör/Handläggare”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera delegationsordningen 

enligt förslag. 
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Ks § 183   Dnr: 2014/0192-25 
 
HERTSÅNGER 15:1- Förslag till beslut om förbud med 
vite för utsläpp av WC-vatten 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 15:1, att 

släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening.  

 

Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. 

(40 000) kronor/delägare. Vitet utfaller den 30 juni 2018 om inte 

utsläpp av WC-vatten som inte har genomgått av 

kommunstyrelsen godkänd rening upphört innan dess. 

 

Lagstiftning 
·         2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

·         9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

·         11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

·         12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

     hälsoskydd 

·         26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 15:1 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 14 november 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit.
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Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd.
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

Forts 
Ks § 183   Dnr: 2014/0192-25 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom 

avloppsvatten leds direkt till ett närliggande dike, sker det ingen 

efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer 

Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors 

hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas eller WC-vatten sluta släppas 

ut till anläggningen. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut 

efterlevs.   

 

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

Forts  
Ks § 183   Dnr: 2014/0192-25 
 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 

 

 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: 

·         Ingen övergödning 

·         God bebyggd miljö 

·         Levande sjöar och vattendrag 

·         Grundvatten av god kvalitet 

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

 

Bilagor: 
Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 
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Ks § 184   Dnr 9017/302.109 
 
Fastställande av tillsynsplan 2018-2020 för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt miljöbalken 
 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftningen ska tillsynsmyndigheten årligen upprätta en 

samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av myndigheten. 

I Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden 

som har tillsynsansvaret. 

 

Ärendet 
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska 

tillsynsmyndigheten ta fram en utredning om tillsynsbehovet för 

hela ansvarsområdet enligt miljöbalken som ska sträcka sig över 3 

år. Vidare ska tillsynsmyndigheten enligt 8 § för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska baseras 

på behovsutredningen. 

 

Behovsutredningen 2018-2020 visar på ett resursbehov på miljö 

inkluderat det arbete som bedrivs utanför tillsynen av 3.84 tjänster, 

under 2018 finns 3,0 tjänster att tillgå. Grunden för årets planering 

har varit en grundlig tidsredovisning som utförts av 

miljöinspektörer som arbetat 2017 samt SKL:s riktvärden på hur 

många tillsynstimmar en miljöinspektör på en liten kommun bör 

hinna med. Behovsutredningen är beräknad på den tidsredovisning 

som finns fram till mitten på november, den blir inte helt 

rättvisande då det saknas 1,5 månad av 2017 men den ligger till 

grund för prioriteringar i tillsynsplan 2018-2020. De verksamheter 

som årligen betalar en avgift kommer att få tillsyn.  

De U-verksamheterna som inte omfattas av en fast årlig avgift som 

prioriteras först i planeringen 2018 är hälsoskyddsverksamheter. 

Under 2017 utfördes ingen inventering av enskilda avlopp. Den 16 

december 2016 fastställde vattendelegationen 

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och en förvaltningsplan 

2016-2021 för vattenförekomster med krav som 

samhällsbyggnadskontoret/miljö ska följa. Kommunerna ska 

säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom: 

 

 Att ställa krav på begränsande utsläpp av fosfor och kväve där 

det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas. 

 Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att öka 

åtgärdstakten så kraven för vatten ska kunna följas.
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Forts  
Ks § 184   Dnr 9017/302.109 

 

Enligt ett förslag från Havs och vattenmyndigheten innebär en 

ökad åtgärdtakt inventering av 5 % av de enskilda 

avloppsanläggningarna i kommunen. Robertsfors kommun har 

cirka 3000 avlopp vilket skulle innebära 150 avlopp per år. Att 

inventera 150 avlopp skulle innebära att en heltidstjänst per år 

skulle gå åt till den planering, administration och det efterarbete en 

inventering av så många avlopp innebär.  Planeringen för 2018-

2020 är att 3 % av kommunens enskilda avloppanläggningar ska 

inventeras årligen, detta innebär 90 avlopp årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för miljöbalkens område 2018-2020 

Behovsutredning 2018-2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplan för miljöbalkens område 

2018-2020. 
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   Magnus Hansson 

 
 

 

 

Ks § 185   Dnr 9017/301.109 
 
Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag 2018 
 

Underlag 
Förslag till anläggnings- och inventariebidrag 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelning av anläggnings- och 

inventariebidrag 2018. 
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Ks § 186 
 
Information - Sociala sektorn 
 

Äldre- och handikappomsorgen 

 

- Utskrivningsklara med betalningsansvar 

- Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på 

  Korttids 

- SoL avvikelser 

- Info kring redovisning av delegationsbeslut 

- Redovisning av så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 

(Brukarenkäten)  

 

Socialchefen  

 

-Lokaler i Ånäset 

-Hälsofrämjande åtgärder 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att ta emot informationen, lediga lägenheter och ej verkställda 

beslut går vidare för information till kommunstyrelsen för att 

understryka vikten av att behovet som finns av boende med 

särskilt stöd och service som kan utmynna i sanktionsavgifter. 

Socialutskottet ger även i uppdrag till sociala sektorn att se över 

vad lokalerna som Mira har haft verksamhet i kan används till. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/1wjKJ5ipBbDSbJvmS6FIBnodnsl6nTdlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/1wjKJ5ipBbDSbJvmS6FIBnodnsl6nTdlR/view?usp=sharing
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   Förtroendemannarutinen 

Valda 
 

 

 

Ks § 187   Dnr 9017/254.109 
 
Val av ledamot och ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet 
 

Hans Lindgren (S) har från och med 1 januari 2018 avsagt sig sitt 

uppdrag som ledamot och ordförande i barn- och utbildnings-

utskottet. 

 

Kommunstyrelsen utser ny ledamot samt ordförande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till ledamot och ordförande i barn- och utbildningsutskottet utses 

från och med 1 januari 2018, Robert Lindgren (S). 

 

Till ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet utses  

Peder Forsberg (S). 
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Ks §188 
 
Delgivningar 
 

9017/336.109 Missiv om tillfälligt stöd - Migrationsverket 

 

9017/309.109 Reseberättelse och rapporter projekt 

Norrbotniabanans noder 

 

9017/309.109 Rapport 1 Lokaliseringsalternativ 

 

9017/309.109 Rapport 2 Arbetsmarknadseffekter 

 

9017/309.109 Rapport 3 Barriäreffekter 

 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör 

 

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 

Delgivningar - Barn- och utbildning 
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   Ekonomi  

 

 

Ks § 189   Dnr 9016/217.109 
 
Angående Urnära ideell förenings projekt SKUR 
 

Umeå och Vindelns kommuner har beslutat att inte medfinansiera 

projekt SKUR för 2018. Det innebär att verksamheten inte går att 

driva vidare och därför upphör projektet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Den medfinansiering som Robertsfors kommun gått in med till 

Urnära ideell förening, avsatt 2018 till landsbygdsutveckling i 

egenregi. 

 

Tillväxtutskottet tar fram regelverk för detta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


