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Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Eva Marklund, sekreterare 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
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 Eva Marklund  
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Ks 53  
 
Information Kust- och vattenråd 
 
Jan Åberg, naturgeograf, informerade om kust- och vattenrådets 

arbete. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Ks § 54 
 

Information om skolans arbete med närsamhället            
                                          
Studie- och yrkesvägledare Lina Haarala informerade om skolans 

arbete med närsamhället. 

  

Bilaga: Presentation 

  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Ks § 55 
 
Information om Robertsforshälsans arbete  
 
Lars-Gunnar Andersson rapporterade angående Robertsforshälsans 

arbete. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Ks § 56  Dnr 9018/123.109 
 
Information angående GDPR-införande i Robertsfors 
kommun  
 

Kommunchef Karin Ahnqvist informerade styrelsen om 

kommunens pågående arbete med GDPR. 

 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection 

Regulation), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 

med den 25 maj 2018. 

 

De nya lagen ersätter personuppgiftslagen och innebär att det ställs 

nya krav på myndigheter som samlar in personuppgifter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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   Kf   

 

 

Ks § 57   Dnr 9018/118.109 
 
Årsredovisning Robertsfors kommun 2017 
 

Årsredovisning Robertsfors kommun 2017. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Redaktionella ändringar görs på sidan 9, demografisk utveckling 

2016. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

Robertsfors kommuns årsredovisning 2017. 
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Ks § 58   Dnr 9018/116.109 
 
Förslag till ombudgetering av medel från 2017 till 2018 
för investeringsändamål 
 

Bakgrund 
Framställning om ombudgetering av medel avseende 

investeringsprojekt har inkommit enligt nedanstående totala 

sammanställning: 
  

Nämnd/utskott Tkr   Bilaga 

 -Kommunstyrelsen 430   Bilaga 1 

-Barn- o utbildning 728 
 

Bilaga 2 

-Samhällsbyggnad 18 790 
 

Bilaga 3 

-Sociala 200 
 

Bilaga 4 

-Tillväxt 0   - 

 Summa 20 148     
 

Av 2017 års budgeterade investeringsmedel på 42 447 tkr finns 

önskemål om att ombudgetera 20 148 tkr till 2018. 7 781 tkr av 

äskandet om ombudgetering avser ombyggnation förskola i norra 

kommundelen och 1 070 tkr ombyggnation Tundalsskolan.    
 

Den stora investeringen av ny förskola i Robertsfors har bromsats 

upp på grund av Botnia-banans korridordragning vid 

Jenningsskolan. 2 773 tkr ombudgeteras för ny skiss och placering 

för nybyggnationen. I kommunfullmäktiges beslut om 

investeringar för 2018 och 2019 ingår 22 000 tkr per år för nya 

förskolan. 
  

Räddningstjänsten samlar på sig årliga budgetanslag för kunna 

göra större investeringar (ny brandbil) Detta belopp uppgår till 1 

548 tkr och ingår i samhällsbyggnads äskanden. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

För investeringsändamål ombudgeteras 20 148 tkr enligt den 

projektförteckning som finns under bilaga 1-4. 
  

Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål 

anvisas ur tillgängliga likvida medel. 
 

Taket för kommunens upplåning ligger kvar på 155 000 000 

kronor.
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Ks § 59   Dnr 9018/112.109 
 
Kommunfullmäktiges styrkort 2019-2020 
   

Bilaga: Kommunfullmäktiges styrkort 2019-2020 

  

Kommunchefens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

styrkort för 2019-2020. 

 

Ändringsyrkande: Gabrielle Boström (KD) 

Måltal för god ekonomisk hushållning ska vara 102 % 

Jämställdhetspunkten utgår, eftersom den inte går att mäta. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot liggande förslag och 

finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

styrkort för 2019-2020. 
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Ks § 60   Dnr 9018/111.109 
 
Ny politisk organisation 2019 
 

Det fattades i början av mandatperioden 2015-2018 beslut om att 

göra en utvärdering av den politiska organisationen i Robertsfors 

kommun under 2017. Syftet var att följa upp synpunkter och behov 

av justeringar eller förändringar av nuvarande organisation inför 

ny mandatperiod. 

 

För att göra den uppföljningen skickades en enkät till samtliga 

ordinarie ledamöter och valda ersättare i kommunstyrelsen, totalt 

erhölls svar från 15 ledamöter, 93 % av de svarande sitter även i 

ett eller flera utskott. 

 

Enkäten utformades av kommunchef med stöd från 

demokratiberedningens tjänstgörande tjänsteperson. Frågorna 

utformades på ett sätt för att försöka utröna synpunkter på 

områden som tidigare kommit upp i demokratiberedningens arbete 

samt vid tidigare uppföljning av den politiska organisationen; 

utskottens uppdrag och delegation, beredning och 

tjänstepersonsstöd till kommunstyrelsen och utskotten, 

rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens arbetsformer samt öppna frågor med möjlighet 

för den svarande att tycka fritt om organisationen. 

 

Svaren i enkäten låg sedan till grund för ett samtal mellan 

partiernas gruppledare (samtliga ordinarie ledamöter i 

kommunstyrelsen) och kommunchef. Gruppledarna lämnade då 

ytterligare synpunkter på inkomna svar och lämnade förslag på 

åtgärder eller synpunkter hur organisation och/eller arbetsformer 

kan utveckla kommunstyrelsens arbete kommande mandatperiod. 

 

I till ärendet bifogade rapporten redogörs enkätens resultat, 

synpunkter från gruppledarna samt kommunchefens förslag på 

åtgärder och politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Förslaget till politisk organisation för 2019 bygger på en 

kvarvarande modell med en kommunstyrelse med beredande 

utskott i likhet med föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen 

är ansvarig för den gemensamma förvaltningen. Det är samtidigt 

viktigt att påminna sig om att det redan idag vid sidan av 

kommunstyrelsen finns ett antal nämnder som även de svarar mot 

kommunfullmäktige och medborgare relaterat till kommunala 

frågor. 
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Forts Ks § 60  Dnr 9018/111.109 
 

Jävsnämnden bör kvarstå för att säkerställa att kommunstyrelsen 

inte utgör myndighetsutövande mot sig själv. Redan i ingången av 

mandatperioden finns i Robertsfors kommun tre gemensamma 

nämnder tillsammans med andra kommuner. De nämnderna har 

det gemensamt att dess förvaltning ligger i Umeå kommuns. 

Samtidigt är viktigt att understryka att de även är föremål för 

ansvarsprövning och uppsikt av Robertsfors kommuns fullmäktige 

och styrelse. 

 

I övrigt föreslås en justering av utskotten; fem utskott med fem 

ordinarie samt fem ersättare för varje utskott. 

 

Ett arbetsutskott föreslås till kommunstyrelsen och att det även 

utgör personalutskott, på så sätt säkerställs bred insyn och 

beredning av arbetsgivarfrågor. 

På detta sätt säkerställs en gemensam beredning av 

kommunstyrelsens dagordning. 

Arbetsutskottet föreslås även överta den beredande funktionen 

rörande projekt. 

Ett arbetsutskott säkerställer även att kommunchef inte blir 

förslagsläggare till KS i förvaltningsgemensamma frågor, då 

säkerställs istället att alla ärenden bereds inför beslut i KS av 

politiskt sammansatt utskott, utan att den beredningen bryts av 

tjänsteperson. 

 

Tillväxtutskottet utökas till att bli ett ”fullstort” utskott, med ett 

beredningsuppdrag som omfattar arbetsmarknad, 

etablering/flyktingmottagning, näringsliv, föreningsliv, folkhälsa, 

kultur, bibliotek, fritid, internationella relationer. 

 

Allmänna utskottet byter namn till Samhällsbyggnadsutskottet med 

liknande uppdrag som nuvarande Allmänna utskottet, med 

undantag från flykting- och etableringsfrågorna som föreslås 

beredas av Tillväxtutskottet. 

 

Barn- och utbildningsutskottet föreslås kvarstå i samma uppdrag 

som innevarande mandatperiod med undantag från kultur och 

biblioteksfrågorna som föreslås beredas av Tillväxtutskottet. 

 

Socialutskottet föreslås kvarstå i samma uppdrag som innevarande 

mandatperiod. 

 

Bilaga: PM Förslag politisk organisation 2019 

Bilaga: Genomförd enkät 
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Kommunchef 
 

 

 

 

Forts Ks § 60  Dnr 9018/111.109 
 

Kommunchefens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att bereda förslag 

på nytt reglemente för kommunstyrelsen samt förslag på nytt 

arvodesreglemente för Robertsfors kommun, för förslag till KS 

den 29 maj. Beredningen ska ske i samspel med de av partierna, 

representerade idag i kommunfullmäktige, utsedda 

representanterna. En från varje parti. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslaget till ny politisk organisation för mandatperioden 2019. 

 

Ändringsyrkande: Patrik Nilsson (S) 

Ks-organisationen ändras från 13 ersättare till 19 ersättare. 

 

Yrkande: Lars Tängdén (C) 

Nämndsorganisation i stället för utskott, samt ett arbetesutskott. 

 

Yrkande: Hans Lindgren (S) 

Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda förslag 

på nytt reglemente för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

samt förslag på nytt arvodesreglemente för Robertsfors kommun, 

för förslag till KS den 29 maj. Beredningsgruppen består av två 

representanter för Socialdemokraterna och en representant vardera 

för resterande partier representerade i Robertsfors fullmäktige. 

Till beredande tjänsteman utses Karin Ahnqvist. 

 

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att 

det vunnit bifall. 

 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Tängdéns yrkande 

och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 

Ordföranden ställer Hans Lindgrens yrkande mot liggande förslag 

och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda förslag 

på nytt reglemente för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

samt förslag på nytt arvodesreglemente för Robertsfors kommun, 

för förslag till KS den 29 maj. Beredningsgruppen består av två 

representanter för Socialdemokraterna och en representant vardera 

för resterande partier representerade i Robertsfors fullmäktige. 

 

Till beredande tjänsteman utses Karin Ahnqvist.
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Kommunchef 
 

 

 

 

Forts Ks § 60  Dnr 9018/111.109 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 att kommunstyrelsen ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 

19 ersättare. 

 

 att godkänna förslaget till ny politisk organisation för 

mandatperioden 2019. 

 

 

 

 

Reservation: Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Ks § 61   Dnr 9017/250.109 
 
Svar Motion 2/2017 om att se över och förändra den 
politiska organisationen i Robertsfors kommun 
 

Motionen yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återinföra en 

politisk nämndsorganisation liknande den kommunen hade 

tidigare, och att den nuvarande organisationen med utskott 

avskaffas. Därtill yrkar man att denna organisation ska träda i kraft 

2019-01-01 och att tjänstemannaorganisationen anpassas utifrån 

det. 

 

I början av innevarande mandatperioden 2015-2018 beslutades att 

det skulle göras en uppföljande utvärdering av den politiska 

organisationen i Robertsfors kommun under 2017. Syftet var att 

följa upp synpunkter och behov av justeringar eller förändringar av 

nuvarande organisation inför ny mandatperiod. 

 

En enkät skickades till samtliga ordinarie ledamöter och valda 

ersättare i kommunstyrelsen, totalt erhölls svar från 15 ledamöter, 

93 % av de svarande sitter även i ett eller flera utskott. 

Enkäten utformades av kommunchef med stöd från 

demokratiberedningens tjänstgörande tjänsteperson. Frågorna 

utformades på ett sätt för att försöka utröna synpunkter på 

områden som tidigare kommit upp i demokratiberedningens arbete 

samt vid tidigare uppföljning av den politiska organisationen och 

berörde; utskottens uppdrag och delegation, beredning och 

tjänstepersonsstöd till kommunstyrelsen och utskotten, 

rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens arbetsformer samt öppna frågor med möjlighet 

för den svarande att tycka fritt om organisationen. 

 

Svaren i enkäten låg sedan till grund för ett samtal mellan 

partiernas gruppledare (samtliga ordinarie ledamöter i 

kommunstyrelsen) och kommunchef. Gruppledarna lämnade då 

ytterligare synpunkter på inkomna svar och lämnade förslag på 

åtgärder eller synpunkter hur organisation och/eller arbetsformer 

kan utveckla kommunstyrelsens arbete kommande mandatperiod. 

Utifrån inkomna synpunkter har kommunchef sedan berett förslag 

till ny politisk organisation. 

 

Förslaget till politisk organisation för 2019 bygger på en 

kvarvarande modell med en kommunstyrelse med beredande 

utskott i likhet med föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen 

är ansvarig för den gemensamma förvaltningen. 
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Forts Ks § 61  Dnr 9017/250.109 
 

I övrigt föreslås en justering av utskotten; arbetsutskott/tillika 

personalutskott, barn- och utbildningsutskott, socialutskott, 

tillväxtutskott samt ett samhällsbyggnadsutskott. 

Jävsnämnden bör kvarstå för att säkerställa att kommunstyrelsen 

inte utgör myndighetsutövande mot sig själv. 

 

Förslaget till ny politisk organisation för 2019 bereds av KS i 

särskilt ärende men förslaget innehåller inte ett återinförande av 

politisk nämndsorganisation som omfattar fler nämnder än de som 

idag finns som enskilda eller gemensamma nämnder, därför 

föreslås avslag av motionens bägge yrkanden. 

 

Bilaga: Motion 2/2017 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Yrkande: Lars Tängdén (C), Gabrielle Boström (KD), Kenneth 

Isaksson (M), yrkar bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot yrkandet, 

och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

 

 

 

Reservation: Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Ks § 62   Dnr 2017/B0160 
  

Detaljplan för fastigheten Prästen 4 
  

Allmänna utskottet har 2017-06-13 beviljat ett positivt planbesked 

för att ändra detaljplanen för fastigheten Prästen 4. 

På fastigheten drivs idag bageriverksamhet med ett tidsbegränsat 

bygglov. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga 

förutsättningar för att fortsätta bedriva bageriverksamhet på 

fastigheten. Förslaget innebär att fastigheten även kan användas 

för handel med varor och tjänster samt för cateringverksamhet som 

inte ger upphov till störande omgivningspåverkan. Planförslaget 

handläggs med begränsat standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen. 

  

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioderna 2017-

11-07 – 2017-11-30 samt 2018-01-24 –2018-02-08. Ingen erinran 

mot förslaget har inkommit varför granskningsskedet kan slopas 

och detaljplanen kan antas direkt efter samrådet. 

  

En antagandehandling bestående av plankarta, planbeskrivning och 

granskningsutlåtande har tagits fram. Se bilagor. 

   

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för fastigheten 

Prästen 4. 
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Ks § 63   Dnr 9018/97.109 
 
Uppdatering föreskrifter för färdtjänsten 
 

Uppdaterade föreskrifter bifogas utifrån förslagen nedan. 

 

Utifrån gällande praxis på området måste föreskrifterna för 

färdtjänsten revideras gällande funktionsnedsättningens 

varaktighet. Enligt kommunens nuvarande föreskrifter ska 

funktionsnedsättningen bedömas vara minst 6 månader från 

ansökningsdagen för att anses vara varaktig enligt färdtjänstlagens 

mening. Dock enligt praxis måste detta ändras till 3 månader. 

 

Revidering av egenavgift för färdtjänst 
Egenavgiften för resor med färdtjänsten har inte uppdaterats på 

länge. Med en höjning hamnar vi på samma nivå som Skellefteå 

och Lycksele ligger idag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

 godkänna uppdatering föreskrifter för färdtjänsten. 

 

 godkänna att egenavgiften för färdtjänstberättigad 

vuxen/ungdom/barn höjs från Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg på 18 kr, till Länstrafikens taxa plus fast tillägg på 

25 kr. 

  

 

Avstånd 
km 

Länstr. Taxa plus 18 plus 25 

0-7 26 50* 51 

8 15 35 53 60 

16-22 43 61 68 

23-30 55 73 80 

31-37 62 80 87 

38-45 69 87 94 

46-52 76 94 101 

53-60 85 103 110 
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   Ks  

 
 

 

 

61-67 95 113 120 

68-75 106 124 131 

76-82 114 132 139 

83-90 122 140 147 

91-97 131 149 156 

98-105 139 157 164 

106-112 149 167 174 

    
*Lägst egenavgift 50 kr. 

Biljettpriser Länstrafiken fr.o.m. 2018-01-01. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet återremitteras för att skickas ut på remiss till berörda. 
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   Samuel Karlsson 

 
 

 

 

Ks § 64   Dnr 9018/88.109 
  
Kommunal tillstyrkan av vindkraftsetablering vid 
Lantvallen, Robertsfors kommun 
  

Ärendebeskrivning 
European Wind Farms Sverige AB (EWFS) har ansökt hos 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten om 

tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att anlägga och driva en 

vindkraftsanläggning med högst 7 vindkraftverk vid Lantvallen, 

Robertsfors kommun. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd 

till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där 

anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det. 
  

Robertsfors kommun antog 2010 ett tillägg till översiktsplanen 

”Vindkraft i Umeåregionen” där områden utpekats som lämpliga 

för etablering av vindkraft. Vindkraftetableringen vid Lantvallen 

ligger innanför ett utpekat område (se bilaga 1). EWFS ansökan är 

en s.k. boxansökan vilket innebär att den exakta placeringen av 

verk inte anges utan det är ett område som anges inom vilket 

verken ska placeras. Verken kan placeras var som helst inom det 

området så länge de fastställda villkoren av länsstyrelsen i 

tillståndet efterlevs. 
  

Det som ska beaktas i området vid eventuell exploatering enligt 

översiktsplanen ” Vindkraft i Umeåregionen” är att området vid 

Lantvallen bör inventeras på havsörn och smålom. En redovisning 

av skyddsvärden inom och i anslutningen till området bör även 

utföras. EWFS har utfört och redovisat detta i handlingar 

inskickade till miljökontoret. 
  

Lagstiftning 
16 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 
  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Med stöd av 16 kap 4 § i miljöbalken beslutar Kommunstyrelsen 

att tillstyrka vindkraftsetableringen av högst 7 vindkraftverk vid 

Lantvallen, Robertsfors kommun. 
   

Bilagor: 
Bilaga 1. Karta över planerat vindkraftsområde 

Bilaga 2. Tillägg till översiktsplanen ”Vindkraft i Umeåregionen” 

(Sidan 39 Lantvallen) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Med stöd av 16 kap 4 § i miljöbalken beslutar Kommunstyrelsen 

att tillstyrka vindkraftsetableringen av högst 7 vindkraftverk vid 

Lantvallen, Robertsfors kommun. 
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   kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se 

 
 

 

 

Ks § 65   Dnr 9018/83.109 
  
Remiss - En gemensam bussgodsorganisation i 
Norrland 
  

Bakgrund 
Remiss med förfrågan om medlemmars godkännande av en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland har tidigare skickats ut 

för ställningstagande. I den då föreslagna gemensamma 

bussgodsorganisationen skulle de fyra nordligaste länens bussgods 

inrymmas.  Bilaga: Protokoll ks 170530 § 77 

  

Region Jämtland/Härjedalen har därefter fattat beslut att inte 

medverka till en länsöverenskommelse mellan de fyra länen, 

ärendet har därför handlagts vidare med tre län - Västerbotten, 

Västernorrland och Norrbotten. 

  

Då detta medför att de förutsättningar som medlemmarna tidigare 

fått ta ställning till förändras något, tillfrågas därför medlemmarna 

på nytt inför föreslagen länsöverenskommelse mellan de tre länen. 

  

Bilagor: 
- Remissmissiv 

- Bilaga 1, Förbundsstyrelsen 2018-03-01 § 33 Gemensam 

bussgodsorganisation i Norrland 

- Bilaga 2, Förbundsfullmäktige 2016-12-01 § 44 Utredning om 

bussgods (inriktningsbeslut) 

- Bilaga 3 Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norrland 

med tillhörande bilagor 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

  

Robertsfors kommun ställer sig bakom syftet att bilda en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Bussgods i 

Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i 

Norr AB. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Robertsfors kommun ställer sig bakom syftet att bilda en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Bussgods i 

Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i 

Norr AB. 
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Ks § 66   Dnr 9018/114.109 
 
Handlingsplan för Hälsofrämjande arbete i Robertsfors 
kommun 
      

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för 

Robertsfors kommun och det är allas ansvar att i det dagliga 

arbetet medverka i uppgiften att skapa en fysiskt, psykiskt och 

socialt sund och utvecklande arbetsplats där arbetsskador och 

arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

 

Bilaga: Handlingsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för Hälsofrämjande arbete 

i Robertsfors kommun. 
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   Kf   

 

 

Ks § 67   Dnr 9015/205.109 
  
Svar Medborgarförslag 6/2015 - Röja västra infarten till 
Robertsfors 
  

Ett medborgarförslag har inkommit om att röja västra infarten till 

Robertsfors. Bilaga. 

  

Det mesta av marken runt Rotberget tillhör Holmen skog AB. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ställer sig positiv till 

förslaget. 

  

Allmänna utskottet ger Gatu / VA-chefen i uppdrag att kontakta 

Holmen för att titta på möjligheterna. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors 

kommun ställer sig positiv till förslaget. 
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   Shbk-chef  

 

 

Ks § 68   Dnr 9016/189.109 
  
Svar Medborgarförslag 5/16 - Parkering badhuset 
  

Ett medborgarförslag har kommit in om att anlägga fler 

parkeringsplatser för badhuset, på bifogad ritning är ett lämpligt 

område för 10 st parkeringsplatser inritat på fastigheten 

Vakten 5. 

  

Driftchefen för fastigheter vill att övrig yta på fastigheten 

reserveras för snöupplag. 

  

Kostnaden för att anlägga ytan bedöms till 70 000 kr. 

  

Bilagor 
Medborgarförslag 5/16 

Karta 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

  

 att anlägga 10 st parkeringsplatser inritat enligt karta, 

fastigheten Vakten 5. 

  

 att 70 000 kr belastar investeringsbudget 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att ta in åsikter från närboende. 
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   Kf    

 

 

Ks § 69   Dnr 9018/89.109 
 

Yttrande Motion 1/2018 - Höjd habiliteringsersättning 
 

Sammanfattning av motionen 
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 

medel till kommunerna som stimulansbidrag för 

habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning betalas ut till de som 

deltar i daglig verksamhet enligt 9§ LSS. 
 

Enligt fördelningsnyckel kan Robertsfors kommun rekvirera 175 

tkr. Medlen ska användas under 2018 och återrapportering och 

eventuell återbetalning ska ske under våren 2019. 

Centerpartiet föreslår att: 
 

1. 175 tkr rekvireras från socialstyrelsen för 2018 

2. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. 

Utbetalas retroaktivt. 

3. Habiliteringsersättning blir för hel dag 5-8 tim 60 kr och för halv 

dag 1-5 tim. 40 kr. 

4. Ersättning betalas även om daglig verksamhet stänger tidigare 

dag före röd dag eller är stängd för fortbildning och liknande. 

Ersättning utgår inte från ledig dag. 

5. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån 

sysselsättningen, samt raster. 

6. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis 

kontant enligt överenskommelse med god man/förvaltare. 

7. Viljeriktningen är att höjningen av habiliteringsersättning ska 

vara densamma under 2019. 
 

Bilaga: Motion 1-2018 

Bilaga: Yttrande 

 

Yrkande: Lars Tängdén (C) 

Bifall till motionen. 
 

Yrkande: Patrik Nilsson (S) 

Socialchef får i uppdrag att ta fram ett regelverk angående detta. 

Pengarna rekvireras. 
 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Patrik Nilssons yrkande. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge socialchef i uppdrag att ta fram 

ett regelverk angående detta, och att rekvirera pengarna. 

 

Därmed anses motionen besvarad.
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Ks § 70   Dnr 9018/104.109 
 

Riktlinje Demensvård 
 

Ärendebeskrivning 
Antalet demenssjuka personer i Sverige ökar eftersom vi blir fler 

och fler äldre. Det finns inget botemedel ännu, så det är viktigt att 

vi som möter demenssjuka personer i vårt arbete har goda 

kunskaper om sjukdomarna och om bemötande och 

förhållningssätt. Robertsfors kommun har valt att anpassa vården 

på några enheter så att den passar dem som har mest symtom av 

sin demenssjukdom. 

  

Robertsfors kommuns riktlinje utgår ifrån Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(2017), Vårdprogram Utredning vård och omsorg om personer 

med demenssjukdom i Västerbottens län samt stiftelsen Svenskt 

demenscentrum. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje Demensvård 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att godkänna riktlinjer för demensvård samt lämnar vidare till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för demensvård. 
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   Personalstrateg   

 

 

Ks § 71   Dnr 9018/106.109 
 

Kompetensförsörjningsbehov inom sociala sektorn 
2018 till 2022 

 
Ärendebeskrivning 
Kompetensförsörjningsbehov inom sociala sektorn för perioden 

2018 till 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Kompetensförsörjningsbehov inom sociala sektorn.  

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att ta emot informationen samt överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen med vikten av att komma till beslut om 

undersköterskeutbildning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Materialet överlämnas till Personalutskottet för vidare 

handläggning. 

 

Personalutskottets underlag tas upp på nästa 

kommunstyrelsesammanträde den 29 maj. 
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   Personalstrateg   

 

 

Ks § 72   Dnr 9018/105.109 
     

Kompetensförsörjningsplan för verksamheter inom 
barn- och utbildning 
  

En kompetensförsörjningsplan för verksamheter inom barn- och 

utbildning har tagits fram, med redovisning av pensionsavgångar 

fram till 2022. 

     

Bilaga: 

Kompetensförsörjningsplan 

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet tackar för informationen och föreslår kommunstyrelsen 

att fastställa kompetensförsörjningsplanen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Materialet överlämnas till Personalutskottet för vidare 

handläggning. 

 

Personalutskottets underlag tas upp på nästa  

kommunstyrelsesammanträde den 29 maj. 
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Ks § 73   Dnr 9018/107.109 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
  

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Linda Björn har 

sammanställt årets rapport. 

  

Bilaga: 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet tackar för informationen och föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2017. 
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Ks § 74   Dnr 9018/108.109  
 
Analys av aktiviteter - Kvalitetsredovisningar bästa 
skola 
  

Kommunstyrelsen uppdrog 2017-12-19 § 168 till barn-och 

utbildningsutskottet 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. 

  

Barn- och utbildningschef redovisade aktuellt läge och det arbete 

som pågår. 

  

Bilagor: 

Uppföljning av utvecklingsområden/aktiviteter i kvalitetsrapport 

Ökad skolnärvaro – förslag till ny rutin 

Utvärdering av första test av enkel kartläggning 

  

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

kommunstyrelsen för kännedom.   

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
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Ks § 75 
 

Årets Brukspatron 2018 
 

Förslag på årets Brukspatron redovisades vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Arne och Anniqa Edström Nygård utses till Årets Brukspatroner. 

 

Bemärkelsen delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 76 
 

Målinriktat kulturstipendium 2018 
 

Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att 

stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden 

såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, 

hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. 

 

Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i 

kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, 

föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ebba Gradin, Peter Israelsson och Gustav Larsson tilldelas årets 

målinriktade kulturstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 77 
 

Hedersstipendium inom kulturområdet 2018 
 

Kommunstyrelsen utser hedersstipendiat inom kultur. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ingemar Öhgren tilldelas årets hedersstipendium inom 

kulturområdet. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks 78 
 

Ungdomsledarstipendium 2018 
 

Kommunstyrelsen utser ungdomsledarstipendiater. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

SaraMi Liljeholm tilldelas årets ungdomsledarstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 79 
 
Ungdomsstipendium 2018 
 

Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på  

10 000 kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i 

grupp, som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt 

eller på annat sätt gett kommunen god PR. 

 

Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och 

stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få 

yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad 

utbildning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Amanda Strömberg och Isabell Olofsson delar på årets 

ungdomsstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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   Shbk-chef  

 

 

Ks § 80 
 
Övriga frågor 
 

Hans Lindgren föreslår att parkeringsmöjligheter för besökare som 

ska till kommunkontoret ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


