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Ks 28   
 
Information - Ensamkommande barn (EKB) 
 

Jhonas Nilsson informerade styrelsen angående avveckling av 

HVB-hemmen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 29 
 
Information - Norrbotniabanan 
 
Karin Ahnqvist informerade angående Norrbotniabanans nyttoeffekter 

med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 30 
 
Information - Samhällsgalan 
 

Magnus Hansson informerade om arbetet med kommande 

samhällsgala. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 31 
 
Information - Robertsforsbostäder 
 

Patrik Nilsson informerade rörande stiftelsens förvaltning och 

utveckling.    

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 32 
 
Information - Räddningsnämnden 
 

Lars Tängdén informerade om räddningsnämndens första 

sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 33 
 
Uppföljning ekonomi 
 

Ingrid Larsson redovisade ekonomirapport för jan-feb. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Ekonomi  

 

 

Ks § 34   Dnr 9018/82.109 
 
Ramjustering mellan verksamhetsrader inom 
kommunstyrelsens budget för 2018 
  

Internhyran har höjts för 2018. Detta innebär att verksamheter 

inom samhällsbyggnads sektor får en högre intäkt medan vissa 

andra verksamheter får en högre kostnad. Höjningen var inte känd 

då detaljbudgeten fördelades. För att kostnader och intäkter ska 

komma rätt föreslås därför en ramjustering mellan de olika 

verksamhetsraderna. 

 

Totalt för kommunstyrelsens ram innebär det att samhällsbyggnad 

återlämnar 164 tkr, vilket förbättrar årets resultat med motsvarande 

belopp. 

 

Se bilaga.  

  

Kommunsstyrelsens beslut 
  

Ramjusteringar görs enligt bilaga. 
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   Kf  

 

 

Ks § 35   Dnr 2017/297.109 
    

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal  
   

I och med ändrade regler i Plan- och bygglagen (ändrad genom 

SFS 2014:900) och en ny lag om kommunala markanvisningar 

(SFS 2014:899) skall kommuner som genomför markanvisningar 

och upprättar exploateringsavtal anta riktlinjer för denna 

verksamhet. 

  

Lagen säger att ”Riktlinjerna skall innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser och upplåtelser av 

markområden för bebyggelse, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning”. 

  

Det övergripande syftet med kravet på riktlinjer för 

markanvisningar är att skapa en ökad tydlighet vid försäljning av 

kommunal mark och vid exploatering av annans mark. 

För alla potentiella byggherrar ska det vara tydligt vilka villkor 

kommunen ställer och vad som kan förväntas av kommunen i form 

av handläggning och beslut om markanvisning. 

  

Genom riktlinjerna för markanvisning får kommunen ett verktyg 

att påverka nyttjandet av marken, t.ex. ett områdes innehåll, 

byggnaders och bostäders utformning och vilka upplåtelseformer 

som skall gälla. Riktlinjerna bidrar även till att markinköp inte kan 

ske i spekulationssyfte. 

  

Markanvisningar skall tecknas med stöd av dessa riktlinjer. 

  

Bilaga: Utkast av Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. 
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   Johan Hedlund  

 

 

Ks § 36   Dnr 9017/229.109 
  
Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors 
kommun 
  

Ärendebeskrivning 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 

(kallat Umeåregionen) har alla fattat ett inriktningsbeslut om att 

införa nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling av 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar i enlighet med 

förstudien daterad 2017-05-09. Bilaga. 

  

Arbetet har påbörjats med att ta fram ett gemensamt 

förfrågningsunderlag för insamling av hushållsavfallet. 

  

För att kunna ge rätt förutsättningar till kommande entreprenörer 

behöver volymerna och antalet kärl som ska hämtas i insamlings-

entreprenaden beräknas och anges i förfrågningsunderlaget. Därför 

önskas ett principiellt beslut om att utsortering av matavfall ska 

vara obligatorisk vid införandet av det nya insamlingssystemet. 

Förutsättningarna och detaljerna för respektive kundkategori 

kommer att specificeras i avfallsföreskrifterna som beräknas vara 

färdiga för antagande hösten 2019. 

  

I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner finns mål satta kring 

utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av tidningar och 

förpackningar. Vid uppföljning av avfallsplanerna konstateras att 

insamlingsnivåerna inte uppnås vare sig gällande matavfall på 

50% eller förpackningsmaterialens procentsatser. För att få rätt 

avfall till rätt behandlingsform behöver mer matavfall utsorteras 

från det brännbara hushållsavfallet. 

  

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att matavfallet ska 

hållas skilt från övrigt hushållsavfall och därmed hanteras separat. 

Matavfallet ska antingen läggas i matavfallskärl, matavfallstank 

eller hanteras genom eget omhändertagande inom den egna 

fastigheten. Förutsättningarna för detta beslutas i 

avfallsföreskrifterna. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utsortering av matavfall från övrigt 

hushållsavfall ska vara obligatoriskt för hushåll från och med 

införandet av nytt insamlingssystem 2020. 
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Ks § 37   Dnr 9018/40.109 
  

Förslag till taxeändring för renhållning 
  

Nuvarande taxa beslutades 2007-01-01 och har inte ändrats sedan 

dess. Resultatet för 2017 blev ett underskott på 75 000 kr. 

  

Kostnaderna för renhållning beräknas öka 2018 mest beroende på 

att kostnaderna ökat för att bli av med träavfall. I det gamla avtalet 

fick vi en ersättning på 2 kr per ton träavfall men i det nya avtalet 

landar kostnaden på 690 kr/ton. Detta ger en ökad utgift på ca 500 

tkr per år. 

  

Det gemensamma upphandlingsarbetet i Umeåregionen med att 

införa ett nytt insamlingssystem 2020 har kommit igång och det 

kommer att bli kostnader för upphandling, information och 

eventuella konsulter inom detta uppdrag. 

  

För att möta ovanstående kostnadsökningar och att budgeten för 

2018 ska gå ihop krävs en höjning av renhållningstaxan. Taxan 

föreslås ändras enligt nedanstående att gälla från och med 2018-

04-01, priserna är angivna inklusive moms. 

   

Permanentboende:        Nuvarande            Förslag 

                                        

Kärl 190 l   800 kr/år                850 kr/år 

  

Kärl 370 l                         1281 kr/år              1360 kr/år 

  

Kärl 660 l                         1762,5 kr/år           1870 kr/år 

  

Gruppkärl i fritidshus-   1125 kr/år           1195 kr/år 

område 

   

Fritidsboende:            Nuvarande            Förslag 

   
15 maj-15 okt gruppkärl     768,75 kr/år           820 kr/år 

  

15 maj-15 okt eget            

kärl vid tomtgräns           1500 kr/år              1595 kr/år    

  

Rörlig avgift                   2,38 kr/kg               2,55 kr/kg 

  

Träavfall från verksamheter 
invägt på Fagerlidens ÅVC    0 kr/kg             1,50 kr/kg 
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Forts Ks § 37  Dnr 9018/40.109 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet kompletteras med en tydligare kostnadsförklaring. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att höja taxan 

enligt förslag. 

  

Taxan gäller från och med 2018-05-01. 
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Ks § 38  Dnr 9018/41.109 
  

Revidering av Slamtaxan 
  

I Robertsfors kommun töms årligen ca 1800 stycken enskilda 

brunnar, både i egen regi med kommunens spolbil och med anlitad 

entreprenör. Arbetet sker under sommarsäsongen maj-oktober. 
  

Resultatet för 2017 gav ett underskott för slamtömningen med 192 

tkr. Totalt uppgick kostnaderna för slamtömning till 1 926 tkr. 
  

Det entreprenörsavtal för slamtömning som började gälla  

2017-05-16 innebar ökade kostnader, vi höjde taxan 2017-07-01 

med tanke på detta men inte tillräckligt för att kunna hålla budget. 

De kostnader som ökat mest är tilläggsavgifterna för längre 

slangdragning varför dessa föreslås betydliga höjningar. 

Kostnadshöjningarna för slangdragning motiveras även av 

arbetsmiljöskäl eftersom det sliter betydligt mer på kroppen att dra 

en längre och tyngre slang. 
  

Förändringar av gällande taxa föreslås enligt följande: 
Avgift för tömning av brunnar med volym 0-4 m3 höjs från 1100 

kr till 1200 kr. 

Avgift för tömning av brunnar med volym 4-9 m3 höjs från 1500 

kr till 1650 kr. 

Avgift för tömning av brunnar med volym > 9 m3 höjs från 2100 

kr till 2300 kr. 
  

Tilläggsavgift Budning inom 1 dygn höjs från 750 kr till 850 kr 

Tilläggsavgift för extra slangdragning 21-35 meter höjs från 150 kr 

till 250 kr. 

Tilläggsavgift för extra slangdragning 36-50 meter höjs från 225 kr 

till 375 kr. 

Tilläggsavgift för extra slangdragning  > 51 meter höjs från 650 kr 

till 1000 kr. 
  

Ett tillägg till dagens taxa föreslås till de kunder där man av 

framkomlighetsskäl inte kan tömma med vanlig slambil, där vi 

måste anlita traktor, får samma pristillägg som för de som har över 

51 meters slangdragning, dvs 1000 kr tilläggsavgift. 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Redaktionella ändringar görs innan utskick till fullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra slamtaxa 

enligt ovanstående förslag. 
  

Att gälla fr o m 2018-05-01. 
 

Bilagor: 1. förslag ny slamtaxa. 2. tidigare slamtaxa.
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Ks § 39   Dnr 9018/55.109 
  
Prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018 
  

Prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018.  

Förändringar som är gjorda är: 

  

Spolbilstjänst, vardag 7-16, höjs från 1100 kr/tim till 1300 kr/tim. 

Detta för att vi köpt in ny spolbil och behöver mer intäkt för att 

täcka kapitalkostnader, också för att ligga i marknadsmässig 

prisnivå. 

 

Spolbilstjänst, tillägg övrig tid, höjs från 270 kr/tim till 400 kr/tim 

Filmning avloppsledning höjs från 740 kr/tim till 800 kr/tim 

Upptining vattenledning tas bort från listan, för att få hjälp med 

detta se spolbilstjänst eller ångpanna. 

 

Ångpanna inkl transport läggs till i listan med samma pris som för 

spolbil. 

 

Anläggare oförändrat pris. 

(Hämtning av grovavfall och latrin, oförändrat pris, prisuppgift 

från renhållningstaxa.) 

  

Pris för att lämna träavfall på Fagerliden för företagare ändras från 

0 kr till 1,20 kr/kg pga ökade kostnader. 

Övriga priser mot företag på Fagerliden oförändrade. 

 

Bilagor: 

Ny prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018 

Gamla prislistan. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018. 
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Ks § 40   Dnr 9018/29.109 
  
Remiss - Likvidation Regionförbundet Västerbottens län 
  

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen 

om att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet 

/samverkansorganet Regionförbundet Västerbottens län ska gå 

samman den 1 januari 2019 och bilda en ny regionkommun.  

 

Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen ska 

Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer  

222000-2436, träda i likvidation och upphöra den 31 december 

2018. 

 

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län 

regleras förbundets likvidation. 

  

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet 

Västerbottens län ska avvecklas den 31 december 2018. 

Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 30 maj 2018 

ska godkänna likvidationen. 

  

Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, 

egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 

överförs till den nya regionkommunen så att förbundsfullmäktige 

den 30 maj 2018 kan besluta även om det. Den 31 december 2017 

uppgick det egna kapitalet till 3 476 tkr. En reservering för 

kostnader i samband med likvidationen görs i förbundets sista 

bokslut (per 2018-12-31). 

  

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska 

verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att fullfölja 

förbundsordningens regler om avveckling och likvidation behöver 

en ny styrelse utses vilket innebär att Regionförbundet 

Västerbottens län kommer att ha fortsatta intäkter och kostnader 

efter likvidationsdatumet samt måste upprätta en årsredovisning 

för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla 

likvidationsprocessen skulle förbundsstyrelsen istället kunna 

tillåtas utse en likvidator, vilket kräver en justering av § 25 i 

förbundsordningen. 

  

Regionförbundet Västerbottens län föreslår respektive 

förbundsmedlems fullmäktige besluta om: 
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Forts Ks § 40  Dnr 9018/29.109 
 

1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om 

att bilda regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet 

Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018. 

 

2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden 

per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. 

 

3. att förbundsordningen, § 25, justeras enligt följande, där 

understruken text är nytillkommen och överstruken text utgår: 

  

Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat 

att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation. 

  

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, 

alternativt av den som styrelsen utser som likvidator. 

  

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom 

avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. 

  

När styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall 

denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker 

genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. 

Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar 

som tillhör förbundets arkiv. 

  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

Regionförbundet Västerbottens läns förslag. 

 

Bilaga: Remiss Region Västerbotten 

 

Yttrande skickas senast den 18 april 2018, till Regionförbundet 

Västerbottens län, ange diarienummer 18RV0036: 

E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se 
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   regionforbundet@regionvasterbotten.se  

 

 

Ks § 41   Dnr 9018/38.109 
  
Remiss - Kollektivtrafiken i en regionkommun 
  
Region Västerbotten översänder rapport över Kollektivtrafiken i en 

regionkommun med anledning av förberedelse för bildande av 

regionkommun 2019. 

  

Synpunkter på remitterad rapport med förslag på organisation för 

kollektivtrafiken i en regionkommun ska vara Region Västerbotten 

tillhanda senast den 28 februari 2018. 

  

Bilaga 1. Sammanfattning kollektivtrafiken i en regionkommun 

Bilaga 2. Rapport uppdrag kollektivtrafiken i en regionkommun 

Bilaga 3. Delskatteväxling av kollektivtrafikens gemensamma 

kostnader 

Bilaga 4. Förslag till yttrande 

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen översänder upprättat förslag till yttrande som 

kommunens yttrande. 

 

 

 

 

Yttrandet skickas till Region Västerbotten Box 443, 90190 Umeå 

eller regionforbundet@regionvasterbotten.se. Märk yttrandet med 

”Kollektivtrafiken i en regionkommun”. 
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   kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se  

 

 

Ks § 42   Dnr 9018/37.109 
  
Remiss - Gemensam beställningscentral för 
samhällsfinansierade resor i Västerbotten 
  

Bilagor: 
Delrapport 1 Gemensam beställningscentral 

Delrapport 2 Gemensam beställningscentral 

Förslag till yttrande Gemensam beställningscentral 

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen översänder upprättat förslag till yttrande som 

kommunens yttrande. 

 

 

 

 

 

 

Yttrande över delrapport 2 vill vi få senast den 13 april till: 

kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se 
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   Shbk 

 
 

 

 

Ks § 43   Dnr 2017/B0024 
  
Detaljplan för del av fastigheten Ånäset 16:12 m fl 
  

Inför ombyggnationen av E4 vid Ånäset behöver en befintlig 

detaljplan kompletteras med ett skyddsavstånd till E4. Allmänna 

utskottet beslutade 2017-09-19 att godkänna det upprättade 

detaljplaneförslaget för samråd. Detaljplanen har varit ute på 

samråd 2017-11-06 t o m 2017-11-27. Under samrådstiden har 

endast Lantmäteriet framfört synpunkter. Dessa bedöms vara av 

enklare vikt. Samrådsredogörelsen bifogas. Bedömningen är 

därför att begränsat standardförfarande kan tillämpas vilket 

innebär att granskningsskedet slopas och planen kan antas efter 

samrådsskedet. 

  

En antagandehandling har tagits fram. Bilaga.  

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för del av 

fastigheten Ånäset 16:12 m fl. 
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   Kf 

 
 

 

 

Ks § 44   Dnr 2015/269.109 
  
Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, 
Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, Flarken, Sikeå, Bygdeå 
och Ratan 
  

Ärendet är i grunden ett förslag från Överklintens byaråd där de 

framförde önskemål om hastighetssänkning på väg 651 förbi 

busshållplatsen i byn. Deras önskemål var en 

hastighetsbegränsning till 30 km/h i 50 meter åt vardera hållet från 

busshållplatsen. Ärendet behandlades av AU 2016-06-14 § 65 och 

kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-09-06 § 88. KS 

återremitterade ärendet för att hastighetsbegränsningarna inom alla 

kommunens tättbebyggda områden skulle ses över i avsikt att 

ändra högsta tillåtna hastighet till 40 km/h, på samma sätt som 

skett i Robertsfors samhälle. 

  

Allmänna utskottet beslutade 2017-10-17 § 181 att ställa sig 

positiva till att fortsätta utreda frågan om ny generell 

hastighetsbegränsning inom tättbebyggda områden och att ärendet 

tas upp igen när polismyndigheten och Trafikverket yttrat sig i 

frågan. 

  

Bilagor:   

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från Polismyndigheten 

Protokoll au § 181 

  

Förslag 
Sedan något år tillbaka har Robertsfors samhälle en högsta tillåten 

hastighet på 40 km/h vilket har fungerat väl. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att den generella 

hastighetsbegränsningen blir 40 km/h i samtliga tättbebyggda 

områden i kommunen: Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, Flarken, 

Sikeå, Bygdeå och Ratan. Vägpartier inom dessa orter där det idag 

råder en annan hastighet än 50 km/h behåller nuvarande 

hastighetsbegränsning. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 

kap 17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) besluta 

följande: 
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   Kf 

 
 

 

 

Forts Ks § 44  Dnr 2015/269.109 
 

Att inom alla tättbebygda områden i Robertsfors kommun, 

områden enligt lokala trafikföreskrifter 2409-2010-0085--0090 

samt 2409-2010-0003, får fordon inte föras med högre hastighet än 

40 kilometer i timmen. 

 

Områden med hastighetsbegränsningar 30, 60 och 70 km/h 

behåller nuvarande hastighetsbegränsning. 
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   Soc  

 
 

 

 

Ks § 45   Dnr 9018/58.109 
 
Delegationsordning sociala sektorns 
verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen avseende sociala sektorns 

verksamhetsområde behöver uppdateras. I förslag till ny 

delegationsordning har den del beslut som enligt kommunallagen 

inte får delegeras ändrats. I samband med detta har en del mindre 

justeringar gjorts. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning gällande sociala utskottets 

verksamhetsområde. De förändringar som föreslås är 

rödmarkerade i texten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
                     
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ny delegationsordning för 

sociala sektorns verksamhetsområde i enlighet med förslag. 
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   Soc  

 
 

 

 

Ks § 46   Dnr 9018/59.109 
 
Förordnande om kompletterande beslutanderätt 
  

Ärendebeskrivning 

  

Kommunstyrelsens ordförande, eller ledamot som 

kommunstyrelsen förordnat, får fatta beslut i vissa frågor enligt 

LVU och LVM om kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar                  
                                         
att kommunstyrelsen förordnar Kjell-Åke Nilsson att besluta om: 

  

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU 

Beslut om hur vården skall ordnas enligt 11§ LVU 

Begäran om polishandräckning enligt 43§ LVU 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren enligt 14§ 2st. 1p. LVU 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern 

eller vårdnadshavaren enligt 14§ 2st 2p. LVU 

Beslut om hur den unges umgänge med förälder eller andra 

vårdnadshavare ska utövas efter beslut om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

enligt 31§ LVU 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27§2 st. LVU 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 

enligt 11§ 2,3 st. LVU 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13§ LVM 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets beslut. 
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Ks § 47   Dnr 9018/312.109  
  
Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret 
 

Kommunstyrelsen uppdrog 2017-12-19 § 174 till barn-och 

utbildningskontoret att ta fram rutiner för att få information från 

andra kommuner om elever som avbryter sina studier eller inte får 

ett slutbetyg från gymnasiet. 

 

I samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län 

står: 

 

”Vid studieavbrott, hög frånvaro och upprättande av 

åtgärdsprogram ska hemkommunen omgående meddelas skriftligt. 

Mottagande kommun ska i god tid samråda med hemkommunen 

inför ett beslut om åtgärder som medför merkostnader för 

hemkommunen. Det kan gälla beslut om reducerat program ett 

fjärde år eller inför ett kommande studieavbrott. Hemkommunen 

informeras vid överförande till ett annat program.” 

 

Utifrån avtalet och uppdraget finns en rutin där vi gör ett utskick 

till berörda skolor i början och slutet av varje termin. 

  

Bilaga: Utskick till berörda skolor 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet tackar för informationen och skickar den vidare till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen är mottagen. 
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Ks § 48  
 
Tillsyn förskolan Drömvallen 
  

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

  

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2018-02-14. 

  

Bilaga: Tillsynsrapport 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Föreslår kommunstyrelsen att godkänna tillsynsrapport för 

förskolan Drömvallen. 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport förskolan 

Drömvallen. 
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Ks § 49  
 
Tillsyn fritidshemmet Drömvallen 

  

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns ett fristående 

fritidshem - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

  

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2018-02-14. 

  

Bilaga: Tillsynsrapport 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Föreslår kommunstyrelsen att godkänna tillsynsrapport för 

fritidshemmet Drömvallen. 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport fritidshemmet 

Drömvallen. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-03-13            Sida 28         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Ks § 50   Dnr 9018/25.109 
 
Överenskommelsen om stöd till jämställdhetsarbetet på 
lokal och regional nivå 2018-2020 
 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 26 januari 2018 

beslutat om en överenskommelse med staten om stöd till 

jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional 

nivå 2018-2020, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda 

och komma med förslag för Robertsfors kommun utifrån 

överenskommelsens intention. 
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   Ida Nilsson  

 

 

Ks § 51   Dnr 9018/78.109 
 
Lotterikontrollant 
  

Enligt kommunstyrelsens reglemente har styrelsen ansvar för 

ärenden enligt lotterilagen. 

  

I Robertsfors kommun finns en lotterikontrollant utsedd, Mikael 

Bostander, Sjöbäck, Robertsfors. Han har tjänstgjort som 

kontrollant sedan 2012 och har meddelat att han vill lämna 

uppdraget. 

  

Kommunstyrelsen utser ny kontrollant. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

David Grahn, Robertsfors, utses till ny lotterikontrollant. 
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Ks § 52 
 
Delgivningar 
 

Uppföljning beslut 

 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör 

 

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 

Delgivningar Bou 

 

Delgivningar Su 

 

Migrationsverket. Fullgjort åtagande 2017 

 

Länsstyrelsen: Riktlinjer kring säkerhetsklassning och 

gemensamma arbetsrutiner 

Länsstyrelsen: Info riktlinjer 

 

Omvärldsrapport 

 

Livsmedelskontroll på Tundalsskolan. Inga avvikelser noterades. 

 

Livsmedelskontroll på Bygdeå skola. Inga avvikelser noterades. 

 

Livsmedelskontroll på Robertsfors Centralkök. Inga avvikelser 

noterades. 

 

Livsmedelskontroll på Nybyskolan. Inga avvikelser noterades. 

 

Livsmedelskontroll på Åkullsjöns skola. Inga avvikelser noterades. 

 

Livsmedelskontroll på Edfastgården. Temperaturkontroll ska ske 

vid mottagning av varmhållna livsmedel (lunch och middag) varje 

leverans. 

 

 

 

 


