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Beslutande Patrik Nilsson (S) 

Lars Tängdén (C) 

Peder Forsberg (S), ersättare för Hans Lindgren (S) 

Ingrid Sundbom (C) 

Ove Lindström (S), ersättare för Gun Ivesund (S) 

Kenneth Isaksson (M) 

Sandra Brändström (S) 

Magnus Forsberg (L) 

Per Boström Johansson (S) 

Gabrielle Boström (KD) 

Ewa-Marie Westerlund (S), ersättare för Kjell-Åke Nilsson (S)  

Kurt Ek (S), ersättare för (S), ersättare för Robert Lindgren (S) 

Linus Lindgren (V), ingen ersättare 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Eva Marklund, sekreterare 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 21 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén        

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

 

Datum för anslags uppsättande                  2018-02-12 Datum för anslags nedtagande    2018-03-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund      
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Ks § 1 
 
Redovisning av projekt 
 
Magnus Hansson redovisade avslutade och pågående projekt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 2 
 
Redovisning planering Musikskolan 60 år 
 
Per Robertsson redovisade planeringen inför Musiksolans  

60-årsfirande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 3 
 
Redovisning av HR-systemet 
 

Karin Ahnqvist informerade angående HR-systemet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 4 
 
Kollektivtrafiken i länet 
 

Karin Ahnqvist informerade angående kollektivtrafiken i länet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 5 
 
Information genomförd Kick-off 
 

Karin Ahnqvist informerade från genomförd Kick-off. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

Ks § 6   Dnr: M-2017-654 
 
KRÅKAN 1 - Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd - Allmänheten, Brukspatronen Kök & 
Bar KB 
  

Ärende 
Brukspatronen Kök & Bar KB (969785-2482) har ansökt om 

tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera 

starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till 

allmänheten på Patronen Kök & Bar i Robertsfors. Ansökan inkom 

till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-11-13. Kompletterande 

uppgifter har inlämnats allt eftersom. Tillståndet är avsett att gälla 

klockan 11:00-01:00 alla dagar året runt. 

  

Beslutsunderlag 
Tillhörande handlingar delas ut under sammanträdet. 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Brukspatronen Kök & Bar 

KB, organisationsnummer 969785-2482, stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, 

spritdrycker och annan jäst alkoholdryck 

på Patronen Kök & Bar KB, fastigheten Kråkan 1. 

  

 Tillståndet gäller tillsvidare med serveringstid 11.00–01.00 

 Tillståndet gäller för max 90 personer.(50 inomhus, 40 

utomhus) 

 Servering får ske i utrymme enligt planritning (handling 

Dnr: M-2017-654-10). 

 Tillståndet gäller för uteservering 

  

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

  

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

  

 

Kopia: Brukspatronen Kök & Bar KB, Räddningstjänsten, 

Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 
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   Kf  

 

 

Ks § 7   Dnr 9018/19.109 
 
Uppdrag handlingsplan Strategi för hälsa 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 

december 2017 beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja 

kommuner, landsting och regioner i arbetet för att de gemensamma 

målen i Strategi för hälsa ska uppnås år 2022. Strategi för hälsa 

innebär en stor möjlighet för våra viktigaste välfärdsaktörer att 

gemensamt bidra till ökad hälsa och minskad ohälsa. Oavsett hur 

långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär 

målen i Strategi för hälsa en start för det fortsatta praktiska arbetet.  

 

På SKL:s kongress 2015 beslutades enigt att arbeta fram en 

”Sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg”. I beslutet betonades att 

arbetsprocessen i sig var lika viktig som att formulera en 

gemensam strategi för hälsa. Efter en bred förankring med 

förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, 

landsting och regioner har ett förslag på struktur för strategin tagits 

fram. Strategin omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg och 

hälso- och sjukvård. Den innehåller förslag på gemensamma och 

mätbara mål och indikatorer. 

 

Robertsfors kommuns Folkhälsoråd är ett viktigt samverkansorgan 

där kommunstyrelsens utskott och förvaltningen tillsammans med 

företrädare för Landstinget och andra samhällsfunktioner kan 

diskutera, initiera och utveckla insatser inom folkhälsa i vår 

kommun. I folkhälsorådet ingår politiker från kommunstyrelsen 

samt representanter från nämnd för folkhälsa och primärvård för 

Umeåregionen. Representation i rådet finns även från 

verksamhetsansvariga chefer inom landstinget och kommunen 

samt företrädare för civilsamhället. Ordförande för folkhälsorådet 

är socialutskottets ordförande. Vid behov adjungeras andra 

beroende på frågornas art. 

 

Representanterna har till uppgift att implementera de prioriterade 

områdena i respektive organisationer/verksamheter.  Uppdrag och 

roller bör även specificeras i kommunens folkhälsopolitiska 

program. 

 

Samverkan syftar till att främja människors hälsa och livskvalite. 

Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Förutom de 

nationella folkhälsomålen ingår även de förebyggande arbetet 

kring ANDTS- och brottsförebyggande arbete i rådets underlag. 
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   Kf  

 

 

Forts Ks § 7  Dnr 9018/19.109 
  

Robertsfors kommun har ett folkhälsopolitiskt program i behov av 

att uppdateras. Folkhälsorådet har uppmärksammat behovet av ett 

program som tydliggör kommunens vilja för ett fortsatt 

folkhälsoarbete. Eftersom att SKL nu tagit fram en tydlig strategi 

för hälsa med tillhörande mål föreslås att Robertsfors kommuns 

fullmäktige antar den strategin för hälsa med tillhörande mål och 

istället ger Folkhälsorådet uppdraget att ta fram en handlingsplan 

för hälsa för arbetet i Robertsfors kommun. Folkhälsorådet kan då 

få ansvar för att handlingsplanen för perioden 2018-2020 bereds 

och att förslag till folkhälsoplan för genomförande presenteras för 

kommunstyrelsen juni 2018. 

  

Folkhälsorådets uppdrag blir därefter att: 

 Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens 

invånare 

 Följa upp handlingsplanen för Robertsfors kommun och 

verksamheternas arbete med folkhälsa utifrån de planer och 

beslut som KS/KF fattat. 

 Årligen avrapportera sitt arbete till KS 

 

Bilaga: Länk till rapport. Strategi för hälsa 

  

Kommunchefens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

anta Strategi för Hälsa med tillhörande mål samt 

ge kommunstyrelsen uppdraget att anta handlingsplan för 

implementering av strategin för 2018-2020, senast juni 2018. 

Handlingsplanen ska beredas av Folkhälsorådet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

anta Strategi för Hälsa med tillhörande mål samt 

ge kommunstyrelsen uppdraget att anta handlingsplan för 

implementering av strategin för 2018-2020, senast juni 2018.  

 

Handlingsplanen ska beredas av Folkhälsorådet. 
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   Kommunchef 

Ekonomichef 
Bou-chef 

Soc-chef  

Shbk-chef  

 

 

 

Ks § 8   Dnr 9018/15.109 
 
Revisionsrapport - Hantering av leverantörsfakturor 
 

Kommunens revisorer har granskat ovan rubricerat område. 

Granskningen har fokuserat på följande: 

 

 Riktlinjer och rutiner: förekomst och följsamhet 

 Förutsättningar och resurser för kontroller 

 Ansvarsfördelning 

 Kontroller 

 Politisk styrning och kontroll 

 

Granskningen visar att kommunens hantering av 

leverantörsfakturor till övervägande del sker på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna 

kontrollen inom granskningsområdet bedöms till övervägande del 

vara tillräcklig. 

 

Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad 

rapport. 

 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande 

rekommendationer: 

 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att utsedda attestanter 

ges utbildning i intern kontroll och rimliga förutsättningar 

att utföra sina kontrolluppdrag. Särskilt fokus bör inriktas 

mot mottagningskontroll. 

 

 Att kommunstyrelsen prövar om granskningsområdet ska 

inkluderas i årlig plan för intern kontroll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt revisionens rekommendationer. 
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   Bou-chef   

 

 

Ks § 9   Dnr 9017/323.109 
 
Internkontrollplan 2018 
 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. 

Ansvaret innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp 

det interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. 

Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige 

har fastställt samt de riktlinjer för intern kontroll som 

kommunstyrelsen har fastslagit. 

 

Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas för 

styrelsen minst två gånger per år, i samband med delårsrapport per 

augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. I de fall 

brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen 

bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen. 

 

Bilaga: Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Registerutdrag på alla som jobbar inom barn- och utbildning, 

inarbetas i internkontrollplanen. 

 

Kommunstyrelsens godkänner internkontrollplan och 

riskvärdering för 2018. 
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   Kommunchef    

 

 

Ks § 10    Dnr 9017/322.109 

 
Uppsiktsplikt - Uppsiktsplan 

 

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens verksamhet, ge 

kommunens övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor och se till att övergripande 

riktlinjer om drift, personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern 

kontroll m.m. utfärdas och att dessa riktlinjer följs. Detta ansvar föreligger även 

de gemensamma nämnder och styrelser, vilka är en del av kommunens ansvar. 

Styrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, 

kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella 

föreningar där kommunen är intressent genom direkt eller indirekt ägande. Med 

denna skyldighet följer följande uppgifter: 

 Styrelsen ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten ska 

genomföras. 

 Styrelsen ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en skyldighet för ev 

företag att lämna de uppgifter styrelsen behöver för att fullgöra sin 

uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter i den övergripande styrningen av dessa 

företag ska framgå av den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige om 

Robertsfors kommun har bolag. 

 Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vid avvikelser ska styrelsen lämna 

åtgärdsförslag till fullmäktige. 

 Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag etc. informeras 

om förhållandet och vid mer allvarliga avvikelser ska styrelsen lyfta frågan 

till fullmäktige för eventuella åtgärder. 

Styrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, 

departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för kommunens 

verksamhet och ta initiativ till kompletterande lokala åtgärder. 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

Kommunstyrelsen skall fastställa kommunövergripande attestreglemente samt 

tillhörande tillämpningsanvisningar samt fatta erforderliga beslut som 

säkerställer fungerande attestordning. 
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   Kommunchef    

 

 

Forts Ks § 10   Dnr 9017/322.109 
 

Uppsiktsplan 2018 KS Robertsfors kommun 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt på övriga styrelser, nämnders 

och kommunala företags verksamhet. Vidare ska kommunstyrelsen övervaka 

den ekonomiska förvaltningen, att verksamhet bedrivs i enlighet med 

fullmäktiges mål, att lagar och förordningar följs och att medel används 

ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister ska 

kommunstyrelsen lämna råd till övriga alternativt föra ärendet till fullmäktige 

för beslut. 

  

Nämnd/styrelse/bolag Månads-

rapport 

Delår Helår Kommentar 

Jävsnämnd       KS säkerställer att jävsnämnden 

följer sitt reglemente samt följer upp 

sitt styrkort och rapporterar detta till 

KF vid del- och årsrapport. 

RoBo-stiftelsen   x x   

HR-nämnd   x x   

Räddningsnämnd 

Umeåregionen 

  x x Muntlig återrapport september kring 

nämndens arbete 

Region Västerbotten   x x Återrapport regionbildning juni 2018 

Samordningsförbundet 

Umeåregionen 

    x Återrapport Samordningsförbundets 

insatser lokalt 

Norrbotniabanegruppen       Muntlig information till KS rörande 

Norrbotniabanegruppens aktiviteter 

2018 

Folkhälsorådet       december ska avrapportering om 

Folkhälsorådets arbete ske till KS. 
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   Kommunchef    

 

 

Pensionärsråd       december ska avrapportering om 

Pensionärsrådets arbete ske till KS. 

Funktionsnedsättnings- 

rådet 

      december ska avrapportering om 

 Funktionsnedsättnings- 

rådets arbete ske till KS. 

Ungdomsrådet       december ska avrapportering om 

Ungdomsrådets arbete ske till KS. 

Robertsforshälsan 

(Stiftelse) 

      mars ska avrapportering om 

Robertsforshälsan arbete ske till KS. 

Länstrafiken     x Rapport 

Kust- vattenråd       Ev skriftlig avrapportering 

  

Projekt Månads-

rapport 

Delår Helår Kommentar 

1 till 1 satsning       Muntlig avrapportering kring 

satsningen sker feb till KS inför 

budgetberedning och hantering av 

fortsättning. 

DUA     x   

      x   

  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Konsumentvägledning och skuldsanering läggs till, redovisas en gång per år. 

 Redovisning av alla projekt en gång per år. 

 Råden redovisas två gånger per år. 
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   Bou  

Ekonomi 
 

 

 

Ks § 11   Dnr 9017/311.109 
 
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 2018 

  

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas 

utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 

inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 45 390 kr per 

månad. Skolverket har meddelat att denna summa höjs till 46 080 

kr från den 1 januari 2018. 

  

Bilaga: 

Omräkning barnomsorgsavgifter 2018 

Taxa 2017 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att höja maxtaxan för barnomsorgsavgifter 

enligt bilaga från och med den 1 april 2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att höja maxtaxan för 

barnomsorgsavgifter enligt bilaga från och med den 1 april 2018. 
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   Bou  

Ekonomi 
 

 

 

Ks § 12  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. 

 

Bilagor: 

Prislista 2018 barnomsorg 

Prislista 2018 grundskola 

Protokoll ks § 176 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna interkommunal ersättning 

(IKE) och bidragsbelopp 2018 att gälla fr o m 180101. 
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   Shbk   

 

 

Ks § 13   Dnr 2016/B0038 
 

Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl 
  

Ärendet avser en ny detaljplan som ska möjliggöra för byggnation 

av ny förskola vid Jenningsskolan. 

  

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2016-02-23 § 8 beslutat att 

upprätta detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl i 

Robertsfors tätort. Vid Allmänna utskottets sammanträde 2016-06-

14 togs beslut om samråd och 2016-10-18 togs beslut om 

granskning. 

  

Under granskningsskedet framkom att delar av planområdet låg 

inom korridoren för Norrbotniabanan. Planarbetet stoppades därför 

upp och återupptogs under hösten 2017. Förslaget har arbetats om 

och de delar som låg inom riksintresset för Norrbotniabanan har 

uteslutits. Allmänna utskottet beslutade därför om förnyad 

granskning av det reviderade förslaget 2017-11-28. 

  

Detaljplanen har varit föremål för granskning 2017-12-19—2018-

01-10. Under granskningstiden har inga synpunkter som föranlett 

annat än smärre ändringar framförts. 

 

En samrådsredogörelse, bilaga, och ett granskningsutlåtande, 

bilaga, har tagits fram. 

  

En antagandehandling har tagits fram. Bilaga. Plankarta 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplanen för del av fastigheten 

Edfastmark 7:34 m fl. 
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Ks § 14   Dnr 9015/45.109 
 
Motion 4/2015 - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
  

Kommunfullmäktige återremitterade motion 4/2015: Barnomsorg 

på obekväm arbetstid till kommunstyrelsen 2015-06-08, § 47. 

Frågan har varit aktuell tidigare och dåvarande barn- och 

utbildningsnämnden beslöt 2004-10-07 (§ 100) att inte erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid då behovet ansågs för litet att 

motivera den ökade kostnaden. Ett ställningstagande som kvarstod 

då motion lyftes i kommunfullmäktige i juni 2015 med återremiss 

som beslut. 

  

Bilagor: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-07 § 100          

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

 

Yrkande: 

Gabrielle Boström (KD) bifall till motionen. 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen.  

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen. 

Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen. 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer yrkandet mot barn- och utbildningsutskottets 

beslut och finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit 

bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 

avslås. 

 

 

 

Reservation: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 
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Ks § 15  Dnr 9013/294.109 
 
Motion 14/2013 - Byggande av förskolor i Djäkneboda 
och Norum 
 

Motionen behandlades i kommunfullmäktige 2013-03-05 (§ 9) där 

beslut om återremiss fattades. Frågan om barnomsorg har varit 

högst levande sedan motionen behandlades och beslutet om 

återremiss fattades. Under 2013 uppfördes en modul i Djäkneboda 

som nu utgör en tvåavdelningsförskola. Sedan 2014 hyrs lokaler i 

Norums bygdegård där pedagogisk omsorg bedrivs (KS 2014-05-

27 § 57). 

 

Bilagor: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Yrkande: 

Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen. 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer yrkandet mot barn- och utbildningsutskottets 

beslut och finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit 

bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

 

Reservation: Ingrid Sundbom (C)och Lars Tängdén (C) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Ks § 16   Dnr 9016/188.109 
 
Motion 4/2016 - Pedagogiska måltider 

  
Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under 

ett år inför schemalagd skollunch i Bygdeå eller Ånäset. 

  

Bilaga: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen avslås mot bakgrund av vad som 

anges i tjänsteskrivelsen. 

 

Yrkanden: 

Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen 

Gabrielle Boström (KD) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot barn- och utbildningsutskottets 

beslut och finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit 

bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 

avslås mot bakgrund av vad som anges i tjänsteskrivelsen. 

 

 

 

Reservation: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 
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   Kommunstrateg 

Kommunchef  
 

 

 

Ks § 17   Dnr 9017/340.109 
 
Medborgarlöfte 2018 

  

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor 

och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de 

ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller 

konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att 

genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

  

Se bilaga. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen godkänner medborgarlöfte 2018. 
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   Coulton   

 

 

Ks § 18   Dnr 9018/20.109 
 
Val av politiska representanter till projekten ”Actions for 
Gender Equality” samt ”Actions for Gender Equality – 
Steering Group” 
  

Bakgrund 
Robertsfors kommun och Machakos County har tillsammans valt 

att upprätta ett samarbete mellan åren 2018, 2019 och 2020. Det 

långsiktiga målet med samarbetet är att utveckla Robertsfors och 

Machakos implementering av policy samt styrning för att uppnå 

uppsatta jämställdhetsmål för att konkret skapa mer jämställda 

samhällen. Resultaten från detta arbete förväntas vara att aktörerna 

anpassar, förnyar och genomför jämställdhetsaktiviteter som redan 

finns. Aktörerna förväntas även ta fram nya strukturer och metoder 

för det framtida jämställdhetsarbetet utifrån deras lokala 

förutsättningar och kontexter. 

 

Samarbetet består av två olika projekt som dock har ett 

symbiotiskt förhållande. Det ena projektet är ”Actions for Gender 

Equality – Steering Group”, vilket är samarbetets styrgrupp. I 

denna ska det finnas två politiska representanter, helst en från 

majoriteten och en från oppositionen. Det ska även finnas två 

tjänstepersoner, där det stående förslaget är Zorica Grubor 

(Projektledare) samt Karin Ahnqvist. Styrgruppen kommer även 

inkludera de motsvarande representanterna från Machakos, och är 

ytterst ansvarig för att projektet uppnår de uppsatta målen. 

 

Det andra projektet är ”Actions for Gender Equality”, där fem 

representanter från vardera aktör ska finnas med. Här förväntas det 

finnas en politisk representant från Kommunstyrelsen, en 

stödjande tjänsteperson, en representant från det lokala 

näringslivet, en representant från det lokala föreningslivet och 

slutligen konsultstöd. Projektgruppen kommer även inkludera de 

motsvarande representanterna från Machakos, och är projektets 

exekutiva grupp som ska arbeta för att uppnå de uppsatta målen. 

 

Utöver det arbete som sker på hemmaplan i strävan att nå dessa 

mål så innebär samarbetet att Machakos och Robertsfors träffas två 

gånger per år för att exempelvis genomföra styrgruppsmöten, 

vilket brukar ske genom en vecka här i Sverige och en vecka i 

Machakos. 

 

Hela samarbetet är finansierat av ICLD (inkl. traktamente och en 

del arvode för de förtroendevalda), förutom arvodet för politikern i 

projektgruppen samt arbetstiden för tjänstepersonerna.  
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Forts Ks § 18  Dnr 9018/20.109 
 

Kompositionen av de politiska representanterna kan komma att 

förändras beroende på valresultat och andra förändringar. 

 

Frågeställning 
Detta samarbete behöver nu få tre namn på politiker som skulle 

kunna finnas i detta samarbete, två för styrgruppen och en för 

projektgruppen. Därmed blir frågeställningen följande: 

 

1. Vem från den politiska majoriteten ska sitta som representant i 

samarbetets styrgrupp? 

2. Vem från den politiska oppositionen ska sitta som representant 

i samarbetets styrgrupp? 

3. Vem från Kommunstyrelsen ska sitta som representant i 

samarbetets projektgrupp? 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till representanter i samarbetets styrgrupp väljs  

Patrik Nilsson (S) och Ingrid Sundbom (C). 

 

Till representanter i samarbetets projektgrupp väljs  

Sandra Brändström (S) och Kenneth Isaksson (M) 

 

För oppositionens ersättare i styrgruppen väljs Marie Viberg(C) 

och till ersättare i projektgruppen väljs Gabrielle Boström (KD) 
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Ks § 19 
 

Kommunstyrelseseminarium 2018    
 
Boka in Umeåregionens kommunstyrelseseminarium den 25 april2018 redan 

nu! Temat är digitalisering och infrastruktur i norra Sverige. 

Förmiddagen är för deltagare från Umeåregionen och ägnas åt 

digitalisering och att leda digital transformation. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 20   Dnr 9018/17.109 
 
Årsstämma - Norrbotniabanan AB  
 

Årsstämma i ovanstående bolag hålls den 19 april kl 15.00 på 

Scandic Hotel i Skellefteå. 

Möjlighet att delta per telefon kommer att finnas. 

  

Formell kallelse, övriga handlingar samt övrig information 

kommer att skickas ut i början av april. 

 

Representant på stämman utses. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till representant på stämman utses Patrik Nilsson. 
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Ks § 21 
 

Delgivningar 
 

Återkoppling krisledningsnämnd 

 

Försvarsmakten Distribution av underlag om riksintressen 

Försvarsmakten Bilaga 1 

 

Beslut gällande ekonomisk säkerhet för 2018 vid Fagerlidens 

deponianläggning, Robertsfors kommun 

 

9017/339.109 Uppföljning av kommunens arbete med åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser (LEH) 

 

Sammanträdesprotokoll Pa-nämnd 

 

Projektstatus personal- och lönesystem, nämnd 2018-01-12 

 

Nuläge ärendeflöden inom lön och bemanning  

 

Protokoll PU: 1701, 1702, 1704, 1705, 1709, 1710, 1711 
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