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Plats och tid Tingshuset, Ånäset  2018-04-23, kl 13.00 – 16.45 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (S)                      Lars Bäckström (C)  

Inga-Britt Berglund (S)             Ingrid Sundbom (C)  

Hans Lindgren (S)                     Elisabeth Tängdén (C) 

Gun Ivesund (S)                         Helena Lindahl (C) 

Robert Lindgren (S)                   Bo Lundqvist (C) 

Sandra Brändström (S)               Marie Viberg (C)   

Vera Pettersson (S)                     Björn Brändström (C)                 

Peder Forsberg (S)                     Marta Pettersson (C) 

Olov Nilsson (S)                        Gabrielle Boström (KD) 

Kurt Ek (S)                                 Kenneth Isaksson (M) 

Per Boström Johansson (S)        Magnus Forsberg (L)  

Ewa-Mari Westerlund (S)           

Jimmy Nyman (S)                                 

Ann-Rosie Eriksson (S)               

Lars-Gunnar Andersson (S)        

Nina Burman (S) 

Ove Lindström (S) 

  
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera  
 

Justeringens tid och plats 2018-04-26, kl 16.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 13 - 35 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Robert Lindgren                       Marta Pettersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2018-04-23 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-04-27 Datum för anslags nedtagande 2018-05-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 13 
 
Information Trafikverket 
 

Helena Westberg, projektledare Trafikverket och Per-Ola Silverhav, 

uppdragsansvarig WSP, presenterade förslag till förordad linjesträckning 

Norrbotniabanan genom Robertsfors kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Kf § 14   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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Robertsfors kommuns årsredovisning 2017. 
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Kf § 15   Dnr 9018/124.109 
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 – Robertsfors 
kommun 

  

Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2017. 

  

Underlag 
Revisionsberättelse 2017 

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder 

och fast fullmäktigeberedning samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
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Kf § 16   Dnr 9018/98.109 
  
Årsredovisning - RobertsforsBostäder 2017 
 
Årsredovisning RobertsforsBostäder 2017. Se bilaga. 

  

Styrelsens beslut  
 

Årsredovisning 2017 godkänns och översänds till kommunfullmäktige för 

Godkännande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

RobertsforsBostäders årsredovisning 2017 godkänns 
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Kf § 17   Dnr 9018/128.109 
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 - Stiftelsen 
Robertsforsbostäder  
 

Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2017. 

 

Bilaga: Revisionsberättelse Stiftelsen Robo 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och verkställande 

funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
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Kf § 18 
 
Allmänhetens frågestund 
 

Bernt Lundström, Ånäset, saknade handlingar till allmänheten. 

 

 Vad händer med tomma lokaler på Nysätragården när boendet för 

ensamkommande har upphört? 

 

 Varför görs inte uppskyltning till Gläntan? 

 

 Uppstädning fastighet. 

 

Patrik Nilsson svarade på frågorna. 

 

 När det gäller tomma lokaler så är det sociala som tittar på behovet. 

 

 Verksamheten måste se över vilka skyltar som behövs. 

 

 När det gäller uppstädning av fastighet är det ägarens ansvar. 
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Kf 19   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 Botniabanans 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. 

  

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 20   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. 

 

Yrkande: Gabrielle Boström (KD) 

Måltalet för årets resultat ska vara 2 % 

Stryk jämställdhetsmålet. 

 

Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner styrkort 2019-2020 

 

 

 

 

Reservation: Gabrielle Boström (KD)reserverar sig mot beslutet till förmån 

före eget yrkande. 
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Kf § 21   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 demokrati-beredningens 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. 

   

I övrigt föreslås en justering av utskotten; arbetsutskott/tillika 

personalutskott, barn- och utbildningsutskott, socialutskott, tillväxtutskott 

samt ett samhällsbyggnadsutskott. 
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Forts Kf § 21  Dnr 9017/250.109 
 

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 nämnds-

organisation 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. 

_  _  _ 

 

Yrkanden:  

Lars Bäckström (C), Marta Pettersson (C), Gabrielle Brändström (KD), 

Magnus Forsberg (L), Kenneth Isaksson (M), yrkar bifall till motionen. 

 

Hans Lindgren (S), Patrik Nilsson (S), Olov Nilsson (S) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

 

Reservation: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 

Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Kf § 22   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. 
 

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. 
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Forts Kf § 22  Dnr 9018/111.109 
  

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 

 

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. 
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Forts Kf § 22  Dnr 9018/111.109 
 

Yrkande: Lars Tängdén (C) 

Nämndsorganisation i stället för utskott, samt ett arbetsutskott. 

  

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. 

 

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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   Kommunchef  

 

 

Forts Kf § 22  Dnr 9018/111.109 
 

Yrkande:  

Magnus Forsberg (L) Ärendet återremitteras 

Lars Bäckström (C) bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Hans Lindgren (S) bifall till Magnus Forsbergs yrkande,  

Patrik Nilsson (S) bifall till återremiss och att ärendet bereds av den grupp 

som kommunstyrelsen ska utse. 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot återremiss, och finner att 

ärendet ska återremitteras och beredas i den grupp som kommunstyrelsen 

ska utse. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras och bereds i den beredningsgrupp som 

kommunstyrelsen ska utse. 
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Kf § 23   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. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 24   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 Kf § 24  Dnr 9018/40.109 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet kompletteras med en tydligare kostnadsförklaring. 

 

       Kompletteringar enl ks-beslut: 
Underlag till förslag till taxeändring för renhållning 

Utfall 2017 renhållning 

Budget 2018 renhållning 

 

       Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag.  

Taxan gäller från och med 2018-05-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 25   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  > 50 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 50 meters 

slangdragning, dvs 1000 kr tilläggsavgift. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
Redaktionella ändringar görs innan utskick till fullmäktige.
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Forts Kf § 25  Dnr 9018/41.109 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra slamtaxa enligt 

ovanstående förslag. 

  

Att gälla fr o m 2018-05-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

 

 

  

 

       Bilagor: 

Förslag slamtaxa 2018.   

       Slamtaxa 2017.  
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Kf § 26   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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 27   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: 

   

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. 
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   regionforbundet@regionvasterbotten.se  

 

 

Forts Kf § 27  Dnr 9018/29.109 
  

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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens 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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   Shbk-chef  

 

 

Kf § 28   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: 
  

Att inom alla tättbebyggda 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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 29   Dnr 9013/294.109 
 
Anmälan Motion 14/2013 - Byggande av förskolor i Djäkneboda 
och Norum 
 

Kommunfullmäktige beslutad 2018-03-05, § 9 att bordlägga ärendet, 

eftersom motionen besvarades utan att anmälas först. 

 

Bilaga: Motion 14/2013. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld. 
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Kf § 30   Dnr 9013/294.109 
  
Svar 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. 

  

Yrkande: 
Marie Viberg (C) motionen ej anmäld, bifall till motionen 

Hans Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (L) eftersom motionen ej anmäldes före den besvarades 

bordläggs ärendet för att tas upp igen på nästa fullmäktige. 

  

Kommunfullmäktiges beslut 
På grund av att motionen ej anmäldes före den behandlades så bordläggs 

ärendet och tas upp på nästa kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden:  

Marta Pettersson (C ), Gabrielle Brändströ (KD) yrkar bifall till motionen. 

Hans Lindgren (S), Patrik Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.
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Forts Kf § 30  Dnr 9013/294.109 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall till motionen 

 

Omröstningsresultat 

17 ja-röster mot 10 nej-röster, 1 avstår. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Kf § 31  Dnr 9018/89.109 
 
Anmälan Motion 1/2018 - Statsbidrag för 2018 till kommuner för 
habiliteringsersättning 
 

Marie Viberg (C) och Lars Tängdén (C) har lämnat in en motion angående 

statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning. 

 

Bilaga: Motion 1/2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2018-04-23              Sida 30 (35)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 32   Dnr 9018/89.109 
 
Svar Motion 1/2018 - Statsbidrag för 2018 till kommuner för 
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 motion 1/2018 - Höjd habiliteringsersättning 

  

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. 
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Forts Kf § 32  Dnr 9018/89.109 
  

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. 

 

Yrkande: Marie Viberg (C) 

-Stimulansbidrag 2018 för habiliteringsersättning rekvireras, 175 000 kr. 

-Socialchef ges uppdraget att ta fram ett regelverk för hantering av 

habiliteringsersättning. 

-Regelverket beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Patrik Nilsson (S): Bifall till yrkandet. 

Lars Bäckström (C) Bifall till yrkandet 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Stimulansbidrag 2018 för habiliteringsersättning rekvireras, 175 000 kr. 

 

Socialchef ges uppdraget att ta fram ett regelverk för hantering av 

habiliteringsersättning. 

 

Regelverket beslutas av kommunstyrelsen. 
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   J Hedlund  

 

 

Kf § 33   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. 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 34   Dnr 9018/132.109 
 
Anmälan Motion 2/2018 - Robertsfors kommun bör ta ett 
samordningsansvar för våra enskilda vägar i kommunen 
  

Att bo vid en enskild väg och vara en del i en vägsamfällighet har alltid varit 

ansvarsfullt, utmanande och inneburit både ideellt arbete och kostnader. 

Kring många av de enskilda vägarna är allt färre permanentboende och 

åldern hos de som är kvar blir allt högre. Utmaningarna att bo på 

landsbygden vid en enskild väg blir allt större och dessutom har regeringen 

nu via Trafikverket lagt ytterligare stenar på denna börda. 

  

Tidigare har utförare, som varit upphandlade av Trafikverket, i samband 

med att de plogat en allmän väg även kunnat ploga enskilda vägar i 

anslutning till den allmänna vägen. De nya reglerna som Trafikverket nu 

infört gör det i stort sett omöjligt att samordna vinterväghållningen mellan 

allmän vägar och enskilda vägar. Ur miljösynpunkt måste man tycka att det 

är helt vansinnigt att en statlig myndighet sätter käppar i hjulen för en 

samordnad vinterväghållning som dessutom är klimatsmart. 

  

Det är flera av kommunens vägföreningar som på olika sätt har 

uppmärksammat både oss och media på detta problem. 

  

Centerpartiet inbjöd därför företrädare för vägföreningarna till en träff i 

början på april i år. Det var ett 50-tal personer som mötte upp vid mötet. Vi 

fick bl.a. information på vilket sätt Vännäs Kommun via avtal upphandlar 

vinterväghållningen för flera av de enskilda vägföreningarna. 

  

Många på mötet tryckte på att de enskilda vägarnas betydelse för samhället 

måste tydliggöras. De enskilda vägarna utgör det finmaskiga vägnätet som 

dels förser landet med nettointäkter från skogen, dels nödvändiga 

livsmedelstransporter, men även gör det möjligt att bo och leva på 

landsbygden så att servicefunktioner i form av post, hemtjänst, 

räddningstjänst m.m. kommer fram. 

  

Flera på mötet nämnde därför att det borde finnas en tjänsteperson på 

kommunen som hade någon form av samordningsansvar för de över 140 

vägföreningarna som finns i kommunen.  På samma sätt som kommunen 

regelbundet kallar till träffar med övrigt föreningsliv så borde det finnas ett 

samordningsansvar kring de enskilda vägarna. En samordningsfunktion som 

dels regelbundet (minst 2 ggr/år) kallar till träffar och biträder 

vägföreningarna i frågor som de önskar hjälp med.  Exempelvis samordna 

vinterväghållning, barmarksunderhållning, upphandling av grus, 

vägtrummor m.m. 
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Forts Kf § 34  Dnr 9018/132.109 
 

Centerpartiet föreslår fullmäktige besluta:  

 

 att Robertsfors kommun tar ett samordningsansvar på det sätt som 

beskrivits kring de enskilda vägföreningarna och regelbundet kallar till 

träffar och biträder vägföreningarna i deras angelägenheter. 

 

Bilaga: Motion 2/2018 - Robertsfors kommun bör ta ett samordningsansvar 

för våra enskilda vägar i kommunen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas för beredning. 
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Kf § 35 
 
Delgivning 
 

Protokoll inspektion Överförmyndarnämnden 

 

 

 


