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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk-chef 

Johan Hedlund 
Ekonomi 

 

 

 

Ks 81  Dnr 9018/159.109 
  
Beskrivning av ombyggnation Apotekaren till  
3-avdelnings förskola 
  

Förslaget till ombyggnation går ut på att öppna upp de invändiga 

ytorna genom att riva en del mellanväggar, (se blåmarkerade 

innerväggar på rivningsritning). De flesta innerdörrar byts ut mot 

dörrar med fönster för att öka insyn. Samtliga väggar målas om, 

nya akustikundertak monteras och nya golvmattor läggs in. Nya 

toaletter och torkrum byggs enligt ritningsförslag 180410. 

  

Befintligt soprum och rum för smutstvätt tas i anspråk för 

förskoleverksamheten, istället föreslås befintlig carport byggas om 

till soprum och rum för smutstvätten. 

  

Befintlig huvudentré blir varuintag och ny huvudentré byggs till 

höger om den befintliga. 

  

Utvändigt byggs en vändplan framför huvudentrén, parkeringarna 

där flyttas till ny yta (se ritning utvändiga markarbeten). Ny 

carport för hemtjänstens bilar byggs vid nybyskolan. 

  

Bilaga: Kalkyl ombyggnation Apotekaren till 3-avdelnings 

förskola 

  

Allmänna utskottets beslut  
Allmänna utskottet godkänner att avsatta investeringsmedel nyttjas 

för att bygga om Apotekaren till 3-avdelningsförskola enligt 

ovanstående beskrivning och bifogade ritningsförslag. 

 

Begäran om att ärendet tas upp på kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 maj 2018 har inkommit. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29 § 3 bifogas. 

 

Tilläggsyrkande: Patrik Nilsson (S)  

Anslag utemiljö höjs till 500 000 kr. 

  

Yrkande: Magnus Forsberg (L) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 

erforderliga medel till ombyggnationen av Apotekarens förskola, 

så att ombyggnationen kan genomföras i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut 2016-02-23 § 3. Detta sker genom att 

utöka investeringsbudgeten för 2018 med motsvarande summa. 
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   Shbk-chef 

Johan Hedlund 
Ekonomi 

 

 

 

Forts Ks 81  Dnr 9018/159.109 
 

Yrkanden: 

Ingrid Sundbom (C): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Gabrielle Bosström (KD): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Kenneth Isaksson (M): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Lars Tängdén (C): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

 

Robert Lindgren (S): Bifall till Allmänna utskottets beslut och till 

Patrik Nilssons yrkande. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

Allmänna utskottets beslut, med att anslag till utemiljön höjs till 

500 000 kr vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs, och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för Allmänna utskottets beslut, med Patrik Nilssons 

tilläggsyrkande. 

 

Nej-röst för Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar 

kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets beslut, med Patrik 

Nilssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner att avsatta investeringsmedel nyttjas 

för att bygga om Apotekaren till 3-avdelningsförskola enligt 

ovanstående beskrivning och bifogade ritningsförslag. 

 

Anslag till utemiljön höjs till 500 000 kr. 

 

 

Reservation: 

L, C, M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 
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   Magnus Hansson  

 

 

Ks § 82 
 
Information – Arbetsmarknadsenheten 2019 
 

Magnus Hansson och Jan Paulsson informerade styrelsen om 

arbetet inom Arbetsmarknadsenheten. Se bilaga. 

 

Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att driva och 

samordna arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Enheten verkar 

för integration i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social 

bakgrund.  

 

Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga mål är att främja den 

enskilde individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden 

och på sikt bli självförsörjande, utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisningen. 

Ärendet lyfts i berörda utskott efter sommaren. 
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Ks § 83 
 
Information - Kompetensförsörjningsbehov  
  

Jan Paulsson informerade styrelsen om kompetensbehov inom 

Robertsfors kommun 2018 – 2022.  Se bilaga. 

 

Av 254 registrerade arbetsgivare har 70 % rekryteringsbehov de 

närmaste fem åren. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 84  
 
Information – Region Västerbotten 
 

Karin Ahnqvist gav en återrapport om pågående regionbildning.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 85 
 

Avrapportering rådens arbete 
 

I kommunstyrelsens uppsiktsplan ingår återrapport om rådens 

arbete. 

 

Vid dagens sammanträde återrapporterades Ungdomsrådets, 

Pensionärsrådets, Funktionshindersrådets och Folkhälsorådets 

arbete under 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Kf   

 

 

Ks § 86  Dnr 9018/177.109 
 
Äskande om omfördelning av investeringsbudget 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 86, att fastställa 

investeringsbudget 2018, där 1 000 tkr avsattes till fortsatt 

investering i ett-till-ett-satsningen i grundskolan. 

 

Ett-till-ett-satsningen 

 

Ett-till-ett-satsningen har nu genomförts i samtliga stadier (låg, 

mellan, hög) och en sammanställning på investeringsbehovet för 

2018 har kunnat göras.  Denna visar att det krävs utbyggnad av 

WiFi för att ett-till-ett ska kunna nyttjas fullt ut på våra skolor.  

 

Utöver detta behöver personaldatorer uppgraderas för att vara 

anpassade till smart-boards m m. När det gäller Chromebooks med 

tillbehör, ser vi att det har funnits en viss omsättning där datorer 

gått sönder och inte kunnat  repareras, samt ett behov av ett antal 

(ca 20 st) lånedatorer då elever glömt sin Chromebook.  

 

Sammantaget finns ett investeringsbehov på 560 500 kronor inom 

ett-till-ett-satsningen.  

 

Bilaga: Skrivelse 2018-05-28, från barn- och utbildningschef och 

socialchef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 

omfördelning av investeringsmedel enligt bilaga. 
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Ks § 87   Dnr 9018/169.109 
 

Ekonomirapport 1 - Robertsfors kommun 2018 
 

Ekonomirapport 1 januari - april 2018. Se bilaga. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomirapport 1 och ställer sig 

bakom utskottens analyser för en budget i balans. 
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   Kf   

 

 

Ks § 88    Dnr 9018/171.109 
 
Budget 2019 och plan 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 och plan för 2020-2021 utformas 

med följande rubriksättning. 

  

Utdebitering  
Skattesatsen för år 2019 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona 

  

God ekonomisk hushållning 

Finansiella mål 

 Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna 

 Att resultatet sett över en längre period är positivt 

  

För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår 

till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk 

utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet 

i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka 

det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. 

 

För 2019 har kommunfullmäktige i sitt styrkort beslutat att Årets resultat skall 

vara 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. 

Förslaget till beslut innebär att Årets resultat uppgår till 1,0 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

  

Mål för verksamheten 

Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 

verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara 

tydliga och mätbara. Kommun-fullmäktige antar ett styrkort som ska följas upp 

två gånger per år. 

  

Finansiella ramar  
Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 

6750, vilket är oförändrat i jämförelse med 2018. 

  

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 för planperioden 

föreslås förändringar med följande belopp: 

  

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: 
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 Forts ks § 88 

Driftbudget och plan Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunrevisorerna -580 -600 -620 

Kommunstyrelsen -399 790 -409 784 -420 029 

Överförmyndarnämnd -679 -690 -700 

Jävsnämnd -39 -39 -39 

Räddningsnämnden -5 756 -5 900 -6 050 

Kommunstyrelsen, 
pensionskostnader utöver PO-del 

-12 500 -13 500 -14 000 

Avskrivningar -17 000 -17 500 -18 000 

  

  
Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och 
balansbudget för planperioden 2019-2021. 

Resultaträkning 2018-2020           

Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan   

Invånarantal 6750 SKL 17:18 2017 2018 2019 2020 2021 

Tkr           

Kommunrevisorerna -531 -560 -580 -600 -620 

Kommunstyrelsen -389 480 -398 453 -399 790 -409 784 -420 029 

Överförmyndarnämnd -684 -669 -679 -690 -700 

Jävsnämnd -20 -37 -39 -39 -39 

Räddningsnämnd     -5 756 -5 900 -6 050 

Delsumma 1 -390 715 -399 719 -406 844 -417 013 -427 438 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -16 044 -16 500 -17 000 -17 500 -18 000 

Pensionskostnader utöver PO -11 270 -11 500 -12 500 -13 500 -14 000 

Verksamhetens nettokostnader -418 029 -427 719 -436 344 -448 013 -459 438 

Extra ers till välfärd/flyktingmottag   0 0 0 0 

Skatt, utjämning och generella stb 425 941 428 782 439 629 450 082 460 887 

Finansnetto 100 -700 -1 200 -1 500 -2 000 
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Resultat före extraordinära poster 8 012 363 2 085 569 -551 

Extraordinära poster netto 0 0 0 0 0 

Årets Resultat 8 012 363 2 085 569 -551 

Välfärdspengar - preliminärt   3 925 2 306 1 380 0 

ÅRETS RESULTAT   8 672 4 391 1 949 -551 

  

FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag 

Tkr     Budget Plan   

  2017 2018 2019 2020 2021 

Den löpande verksamheten           

Årets resultat 8 012 2 950 4 391 1 949 551 

Justering för avskrivningar o nedskrivning 16 044 16 300 17 000 17 500 18 000 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före           

förändring av rörelsekapital 24 056 19 250 21 391 19 449 18 551 

Ökning av kortfristiga fordringar -7 744 0 0 0 0 

Ökning av varulager -213 0 0 0 0 

Ökning av kortfristiga skulder 12 845 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verks 28 944 19 250 21 391 19 449 18 551 

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringar i materiella tillgångar -32 893 -40 000 -40 000 -18 000 - 18000 

Försäljning av materiella tillgångar 450 0 0 0 0 

Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0 

Nedskr/utr av materiella anläggn tillg 0         

Kassaflöde från investeringsverks -32 443 -40 000 -40 000 -18 000 -18 000 

 

Finansieringsverksamheten           

Nyupptagna lån 0 0 30 000 0 0 

Amortering av skuld 0 0 0 0 0 
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Ökning av långfristiga fordringar 333 0 0 0  0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0  0 

Kassaflöde från finansieringsverks -333 0 30 000 0 0 

Årets kassaflöde -3 166 -20 750 11 391 1 449 -551 

Likvida medel vid årets början 35 863 32 697 11 947 23 338 24 787 

Likvida medel vid årets slut 32 697 11 947 23 338 24 787 25 338 

      

BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag 

      Budget Plan   

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar 241 146 250000 231463 241 500 245 000 

Omsättningstillgångar 77 455 89000 89 000 89 548 86 148 

Summa tillgångar 318 596 339 000 320 463 331 048 331148 

Eget kapital, avsättningar o skulder           

Eget kapital vid årets ingång 189 411 197 423 200 373 204 764 206 713 

Årets resultat 8 012 2 950 4 391 1 949 551 

Avsättningar 4 227 4 300 4 300 4 300 4 300 

Långfristiga skulder 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 

Kortfristiga skulder 106 945 124 327 71 399 80 035 79 584 

Summa eget kapital, avs och skulder 318 596 305000 320 463 331 048 331 148 

        

  Bilaga: PM ekonomichef  

 

Yrkande: Ingrid Sundbom (C) Bifall till revisionens äskande på 100 000 kronor. 

Yrkande: Gabrielle Boström (KD) Årets resultat ska vara 2 procent av skatter 

och kommunalekonomisk utjämning. 

  

Ordföranden ställer Ingrid Sundboms yrkande mot liggande förslag och finner 

att liggande förslag vunnit bifall. 

  

Ordföranden ställer Gabrielle Boströms yrkande mot liggande förslag och finner 

att liggande förslag vunnit bifall. 
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Forts ks 88 
  
         Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget 2019 
och plan 2020-2021. 

  

 Att skattesatsen för år 2019 fastställs till 23:15 per skattekrona. 
 

 

 

Reservation:  

C, M, L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Ks § 89   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 

61-67 95 113 120 
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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 18-04-10 § 63 
Ärendet återremitteras för att skickas ut på remiss till berörda. 

 

Inga synpunkter har inkommit. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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. 
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Ks § 90   Dnr 9018/96.109 
  
Nya föreskrifter för Riksfärdtjänsten 
  

Robertsfors kommun saknar generella föreskrifter och villkor 

(riktlinjer) för riksfärdtjänst. 

  

Allmänna utskottet beslutade 180327 § 40 att generella föreskrifter 

och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst skickas ut på remiss till 

berörda. 

 

Bilaga: Inkomna remissvar 

Bilaga: Förslag på nya föreskrifter 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst. 
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   Trafiksamordnare  

 

 

Ks § 91   Dnr 9018/172.109 
 
Uppdatering gällande upphandling av skolskjuts och 
kollektivtrafik 
 

Skolskjuts 

Skolskjutsar kommer att gå ut inför upphandling efter KS den 29 

maj. Lokala entreprenörer har kommit in med förslag på 

förändringar och synpunkter utifrån det tidigare avtalet, vilka vi 

har tagit hänsyn till.  Avtalsperioden kommer att vara 3 år + 1 

optionsår. 

 

Sammanfattning av större förändringar: 

- I utvärderingsmodellen har vi lagt till buss 50 passagerare. 

- I ska kraven har vi lagt till att det kommer ske en kreditkontroll 

-I avtalet under omfattning har vi lagt till ” Skolskjutsar ska kunna 

utföras under hela dagen på skoldagar samt under skolloven för 

elever som har lovskola. Skolskjutsar under skoldagen sker mellan 

skolor, för klasser som har lektioner på annan skola.  

Skolskjutsar omfattar även friluftsdagar och studieresor i 

kommunen och utanför, samt skolskjuts till simskola i Robertsfors 

ca. 2 veckor under sommarlovet.” 

- Lagt till ett personuppgiftsbiträdesavtal 

- Specificerat mer om kollektivavtal 

- Lagt till om språkkunskaper 

- Lagt till om ledningssystem, en ”light version”. 

- Vi har även sett över kraven på fordonsflottan samt på 

underleverantörer. 

  

Kollektivtrafik 

Enigt beslut i KF 2018-03-05 ska kollektivtrafiken upphandlas på 

nytt och optionsåren inte användas. Detta var förutsatt att även 

Landstinget vill upphandla på nytt. 

 

Landstinget har beslutat att inte upphandla på nytt, utan att 

använda kvarvarande optionsår. Detta innebär att Robertsfors 

kommun även kommer att göra det. 

 

Inom nuvarande avtal kommer vi att testa 3 olika förändringar för 

att skapa en övergång från skolskjuts i taxibilar, till skolskjuts i 

linjelagd trafik. Dessa förändringar görs inom nuvarande avtal, och 

inför upphandlingen av kollektivtrafiken nästa år kommer en 

utvärdering av resultatet att göras.  
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   Trafiksamordnare  

 

 

Forts Ks § 91  Dnr 9018/172.109 
 

Förändringar: 

   

1. Förändring av linje 136 och 141 som innebär att ett normalstort 

fordon kan bytas ut till ett mindre fordon. Fr.o.m. augusti 2018. 

 

Fr.o.m. jan 2019: 

 

2. Förändring av linje 138 som innebär större resandeunderlag. 

a.   Förslag på tillkommande rutt(morgonturen): Bäcknäs – 

Fällfors - Yttre Åkulla - Gullmark - Bygdeå centrum - 

Bygdeå skola. 

 

3. Förändring av linje 143 som innebär större resandeunderlag. 

En morgontur och en eftermiddagstur. 

a.   Förslag tillkommande rutt (morgonturen): Ratan - Bliska – 

Djäkneboda – Djäkneboda E4 – Dalkarlså – Bygdeå 

Centrum – Bygdeå skola – Bygdeå E4 – Sikeå – Sikeåhamn 

– Sikeå E4 – Jenningsskolan – Tundalsskolan – 

Robertsfors busstation. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna.  
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   Återremiss 

Kommunchef 
 

 

 

Ks § 92   Dnr 9018/173.109 
 
Reglemente för kommunstyrelsen och politisk 
organisation 2019 
 

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 

kommun. Samtidigt är viktigt att understryka att de även är 

föremål för ansvarsprövning och uppsikt av Robertsfors kommuns 

fullmäktige och styrelse. 

 

I övrigt föreslås fem utskott till kommunstyrelsen med fem 

ordinarie samt fem ersättare för varje utskott. De utskotten är 

arbetsutskottet/personalutskott, barn- och utbildningsutskott, 

socialutskott, tillväxtutskott och samhällsbyggnadsutskott. 

 

I arbetsutskottet föreslås även insynsplatser för de partier i 

kommunfullmäktige som inte av egen kraft eller valkartell, tar 

ordinarie eller ersättarplats i arbetsutskottet. På så sätt möts till del 

de önskemål som Demokratiberedningen framfört, att säkerställa 

att samtliga mindre partier även ska få insyn i ärenden inför beslut 

i KS. 

 

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 beredningen bryts av 

tjänsteperson. 

 

Förslaget till politisk organisation för 2019 medför även att 

nuvarande en förvaltningsorganisation under KS kvarstår i 

nuvarande form. 
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   Återremiss 

Kommunchef 
 

 

 

Forts Ks § 92  Dnr 9018/173.109 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 om att tillsätta en 

beredande grupp för beredning av politisk organisation, 

reglemente och arvodesreglemente. Gruppen har träffats vid två 

tillfällen den 9/5 och 16/5. Kommunchefen har fungerat som 

tjänstemannastöd till gruppen och utifrån samtalen berett förslag 

till reglementen. 
 

Handlingar i ärendet 
Reglemente för kommunstyrelsen 2019 

Reglemente för jävsnämnden 

Regler för partistöd och arvodesreglemente 

Utredning politisk organisation 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 anta reglemente för kommunstyrelsen 2019 

 

 anta reglemente för jävsnämnden 

 

 anta regler för partistöd och arvodesreglemente 

 

Yrkande:  

Oppositionen yrkar på återremiss till beredningsgruppen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Ärendet återremiteras för att tas upp i beredningsgruppen. 

 

 Lars-Gunnar Andersson utses till sammankallande för 

beredningsgruppen. 

 

 Ärendet tas upp i ett extra kommunstyrelsesammanträde före 

kommunfullmäktige den 18 juni. 
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   Bou   

 

 

Ks § 93   Dnr 9018/167.109 
 
Inrättande av kommungemensam mottagningsenhet för 
samordnat mottagande av nyanlända elever    

                                       

Rektor Hilda Vidmark informerar. Robertsfors kommuns 

grundskolor samt Lärcentrum har idag inget samordnat 

mottagande av nyanlända elever. Samarbete sker ibland kring 

enskilda elever, både gällande kartläggning av tidigare kunskaper 

och av inledande undervisning, men varje skolenhet ansvarar 

själva för ett fungerande mottagande. Konsekvensen av detta är att 

skolor med kort varsel behöver ställa om sin organisation och/eller 

utöka resurser för att möjliggöra att nyanlända elever så fort som 

möjligt får en fungerande skolgång. 

  

Bilaga: 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

besluta inrätta en kommungemensam mottagningsenhet inom 

befintlig budget enligt förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en kommungemensam 

mottagningsenhet inom befintlig budget enligt förslag. 
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Ks § 94   Dnr 9018/168.109 
 
Analys av aktiviteter - barn-och utbildningsutskottet 

  

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 informerade om arbetet med att minska 

sjukfrånvaro. 

  

Vid presidieträff efterfrågades uppföljning av orosanmälningar och 

hur samverkan mellan skola och socialtjänst fungerar. Barn- och 

utbildningschef gav övergripande information och redovisade en 

sammanställning från rektorerna över orosanmälningar. 

  

En redovisning gjordes avseende framtagandet av en 

handlingsplan mot ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och 

Tobak). Dokumentet är inte klart utan ska kompletteras med en del 

från socialtjänsten. Skrivningen är ute på remiss hos berörda 

aktörer. 

  

Bilaga: 

Sjukfrånvaro januari-april 2018 

Orosanmälningar – samverkan 

Riktlinje för samverkan mellan skola och socialtjänst 

Förslag till handlingsplan 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet: 

 

 Tackar för informationen och skickar den vidare till 

kommunstyrelsen. 

  

 Önskar under höstterminen 2018 en uppföljning av hur 

samarbetet mellan skola och socialtjänst utvecklats sedan 

antagandet av ”Riktlinje för samverkan mellan skola och 

socialtjänst”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av informationen. 
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   Bou-chef  

 

 

Ks § 95   Dnr 9015/45.109 
 
Regelverk - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05 § 10 att bifalla 

Alliansens motion 4/2015: barnomsorg på obekväm arbetstid. 

  

Kostnad 
Förskolor/fritidshem i Robertsfors kommun har idag öppet mellan 

06.00-18.00. För att täcka upp resterande del av dygnet krävs 

personal för 12 timmar/dag. Om vi tänker oss barnomsorg på 

obekväm arbetstid fem dagar/vecka blir detta 240 h/månad (1 

månad = 20 dagar), om vi istället tänker oss sju dagar/vecka blir 

detta 360 h/månad (1 månad=30 dagar). 

  

Personal som jobbar ständig natt har en kortare arbetstid per 

månad, 148 h istället för 160 h/månad, vilket innebär att det krävs 

1,7 tjänst för öppethållande fem dagar/vecka och 2,5 tjänst för 

öppet sju dagar/vecka. Lönekostnad beräknad enligt följande på en 

månadslön på 23 000 kronor + OB-ersättning 14 000 kr + PO med 

ca 14 500 = 51 500 kronor. Kostnad för 1,7 tjänst är 87 550 

kr/månad eller 1 050 tkr/år och för 2,5 tjänst blir det 128 750 

kr/månad eller 1 545 tkr/år. Utöver detta tillkommer kostnad för 

lokaler och måltider. 

  

Via Skolverket kan statsbidrag sökas för ”omsorg på kvällar, nätter 

och helger”. Under 2015 beräknade Skolverket att bidraget täcker 

ca 10 % av kostnaderna i genomsnitt. 

  

Berörd enhet 
Efter en rundringning till andra kommuner som erbjuder 

barnomsorg på obekväm arbetstid framkommer att det finns 

många olika lösningar. Vissa kommuner erbjuder servicen via en 

dagbarnvårdare, andra via en förskola där samtliga barn med 

behovet av tillsyn på obekväm arbetstid placeras. Ytterligare 

någon kommun erbjuder servicen via en förskola som tar emot 

barn från andra förskolor för omsorg på obekväm arbetstid, dvs. 

barnen går en förskola på dagen och en annan förskola på övrig 

tid. 

  

För att göra en så rättvis placering som möjligt med tanke på 

avstånden i kommunen ser vi inget annat alternativ än att centrera 

placeringen till Robertsfors. Med tanke på befintliga lokaler och 

det ekonomiska läget föreslås servicen erbjudas först på den nya 

förskolan i Robertsfors, när den står klar, och att detta tas med i 

beräkningarna för bygget. 
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   Bou-chef  

 

 

Forts Ks § 95  Dnr 9015/45.109 
 

Bilagor: 

Motion 4-2015 Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Förslag till regelverk 
  

Barn- och utbildningschefens förslag till beslut 
 Att överlämna förslag till regelverk, övergripande 

kostnadssammanställning samt förslag att barnomsorg på 

obekväm arbetstid bör placeras i den planerade 

nybyggnationen av förskola i Robertsfors till 

kommunstyrelsen. 
  

 Att ett eventuellt beslut om införande av barnomsorg på 

obekväm arbetstid inte går att genomföra inom befintliga 

budgetramar, utan kräver tillskott av medel. 
  

Yrkande: Elisabeth Tängdén (C) yrkar att barnomsorg på obekväm 

arbetstid bör erbjudas på fler orter, även utanför centralorten för att 

minska risken för bakpendling.  
  

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot yrkandet 

och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
 Att överlämna förslag till regelverk, övergripande 

kostnadssammanställning samt förslag att barnomsorg på 

obekväm arbetstid bör placeras i den planerade 

nybyggnationen av förskola i Robertsfors till 

kommunstyrelsen. 
  

 Att ett eventuellt beslut om införande av barnomsorg på 

obekväm arbetstid inte går att genomföra inom befintliga 

budgetramar, utan kräver tillskott av medel. 

 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
BoU ges uppdraget att återkomma med förslag på regelverk och 

förslag på finansiering när rumsliga förutsättningar finns, när 

byggnation av ny förskola skett i Robertsfors. 
 

Yrkande: Magnus Forsberg (L) 

Kommunstyrelsen översänder denna utredning till 

kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

en avdelning vid en eventuell nybyggnation av förskola i 

Robertsfors centralort ska anpassas för att kunna användas till en 

dygnetruntöppen verksamhet med sovande barn och personal.  
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   Bou-chef  

 

 

Forts Ks § 95  Dnr 9015/45.109 
 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Forsbergs yrkanden 

mot liggande förslag och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

BoU ges uppdraget att återkomma med förslag på regelverk och 

förslag på finansiering när rumsliga förutsättningar finns, när 

byggnation av ny förskola skett i Robertsfors. 

 

 

Reservation: 

L, KD, M och C reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 

Forsbergs yrkande. 
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   shbk-chef   

 

 

Ks § 96   Dnr 9018/130.109 
  
Revisionsrapport - Underhåll av vatten och avlopp 
  

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet 

bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat 

område. 

  

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande 

rekommendationer: 

  

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs en 

systematisk inventering och analys av befintliga 

anläggningstillgångars behov av underhåll. 

  

 Att kommunstyrelsen upprättar en långsiktig (minst 5-10 år) 

underhållsplan för VA 

  

 Att kommunstyrelsen formulerar konkreta resultat-/kvalitetsmål 

för va-verksamheten 

 

 Att kommunstyrelsen formulerar - i form av 

prioriteringar/fokusområden - översiktliga strategier för att nå 

fastställda mål för verksamhet och ekonomi. 

  

Underlag 
Revisionsrapport. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

  

 Att uppdra till samhällsbyggnadschef att arbeta utifrån 

revisionens rekommendationer. 

  

 Att uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen i december 

2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut enligt allmänna utskottets 
förslag. 
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   Kommunchef  

 

 

Ks § 97   Dnr 9018/151.109 
  
Hantering av personuppgifter i löpande text för 
kommunstyrelsen i Robertsfors kommun 
  

Sammanfattning 
Den nya dataskyddslagen som kommer att träda i kraft 2018-05-25 

innebär att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas 

av de myndigheter som behandlar personuppgifter. 

  

För kommunstyrelsens räkning behandlas personuppgifter i löpande 

text som en del i handläggningen av ärenden. Med löpande text 

avses framför allt de underlag som behövs för det löpande arbetet 

som t ex ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc. 

  

De personuppgifter som finns i löpande text är framför allt namn 

och adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden 

och uppgifter om handläggare. Uppgifterna i e-post rensas normalt 

sett efter sex månader, övriga uppgifter rensas vid inaktualitet. 

  

Enligt kommunens regelverk för behandling av personuppgifter 

behandlas inte sekretessbelagda eller känsliga uppgifter i e-post. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning 

av offentlig handling. Den lagliga grunden för behandlingen finns 

redan beslutad genom beslut om hantering av personuppgifter för 

övriga system. 

  

Uppgifter om hur personuppgifter behandlas framgår av bilaga. 

  

Framtida förändringar av hur personuppgifter behandlas beslutas av 

Kommunchef. 

  

Beslutsunderlag 
Förteckning över system som behandlar personuppgifter. 

Instruktioner för hantering av personuppgifter 

Rutin för anmälan av större personuppgiftsincident 

Blankett för upprättande av register 

Generell information till registrerad 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Hur ska jag veta vílka IT-system jag ska använda utifrån GDPR 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

 

  Godkänna behandlingen av personuppgifter enligt bilaga. 
  

     Godkänna behandlingen av personuppgifter i löpande text. 
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   Kommunchef  

 

 

Forts Ks § 97  Dnr 9018/151.109 
 

    Ge Kommunchef delegation på att godkänna förändring av 

behandling av personuppgifter enligt de krav som ställs på 

kommuner enligt GDPR. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Att godkänna behandlingen av personuppgifter enligt bilaga. 
  

 Att godkänna behandlingen av personuppgifter i löpande text. 

 

 Att ge kommunchef delegation på att godkänna förändring av 

behandling av personuppgifter enligt de krav som ställs på 

kommuner enligt GDPR. 

 

 Att utse kommunchefen till tillfälligt dataskyddsombud till 

dess upphandlingen är klar. 
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   IT-chef  

 

 

Ks § 98   Dnr 9018/138.109 
  
Mål för stadsnät i samverkan 
  

Den stora digitaliseringsvågen som pågår ställer allt större krav på 

kapacitet och tillgänglighet i stadsnäten i Västerbottens län och i 

det regionala nätet AC-Net. 

  

Stadsnäten i Västerbottens län har utrett vilka mål som stadsnät i 

Västerbotten kan ha för sin samverkan med andra stadsnät i länet 

och med AC-Net. 

  

En arbetsgrupp utsedd av stadsnäten har genomfört arbetet. 

  

Arbetsgruppens förhoppning är att utredningens mål och 

genomförande ska utgöra grund för ett väl fungerande samarbete 

mellan länets stadsnät och med AC-net. 

  

Bilagor: 
Skrivelse 2018-04-17 

Dokumentet “Mål för stadsnät i samverkan”, rev 2018-04-17 

  

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

  

- ställa sig bakom dokumentet “Mål för stadsnät i samverkan” 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
 

Att ställa sig bakom dokumentet “Mål för stadsnät i samverkan” 
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   IT-chef 

Ekonomi 
 

 

 

Ks § 99   Dnr 9018/160.109 
  
Extra investering 2018 IT stadsnät 
  

Robertsfors kommun har tillsammans med övriga kommuner i 

länet och med statligt stöd byggt bredband sedan mitten av 1990-

talet. Det stadsnät som vuxit fram har byggts och förvaltas inom 

den kommunala förvaltningen och till stora delar samnyttjat 

kommunala resurser. Ett starkt fokus har i kommunen legat på 

fortsatt utbyggnad och resurser för underhåll av befintligt nät har 

varit liten. Samtidigt har ett nära samarbete funnit inom 

Västerbottens län för att säkerställa utbyggnad i hela länet men 

också för att säkerställa funktionalitet mellan länets stadsnät så att 

så stor kapacitet som möjligt kan säkerställas i utveckling och 

förvaltning. Därför har länet bland annat genom det gemensamma 

bolaget AC-Net planerat det ortsammanbindade nätet samt 

gemensamt planerat och allierat resurser för fortsatt utbyggnad. 

  

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten (vilket 

inkluderar länets kommuner och landstinget), Företagarna 

Västerbotten, Skellefteå kraft och Umeå Energi. Sedan 2014 är 

AC-Net uppdelat i två bolag; Externservice AB och Internservice 

AB. AC-Net Internservice AB som tillhandahåller det regionala 

nätet och äger och utvecklar infrastrukturen åt Västerbottens 

kommuner och Landsting. AC-Net Externservice AB som 

vidareförsäljer överskottskapacitet till den privata marknaden. 

Robertsfors kommun tar stöd av AC-Net och länets övriga stadsnät 

vad gäller strategiska utvecklingsfrågor. Ett aktivt samtal förs i 

bolaget och mellan kommunerna om hur vi i ökad grad ska kunna 

samverka för effektivt resursnyttjande och säkerställande av drift 

dygnet runt årets alla dagar. Kommunerna står idag gemensamt 

med bolaget för driften av den allt mer viktiga infrastruktur som 

bredband utgör för näringsliv och samhället i stort. 

  

Under 2016- och början av 2017 hade Robertsfors Kommuns nät, 

Robnet, stora störningar och under flera dagar låg nätet nere. Detta 

föranledde mycket stora insatser för felsökning och avhjälpning. I 

“diagnosen" konstaterades vikten av att designa om och rita 

Robnet så att det är möjligt att isolera delområden för felsökning 

och felavhjälp. Att separera de delar av nätet som kopplar samman 

det kommunala verksamhetsnätet och det kommunala stadsnätet 

blev viktigt för att kunna säkra funktionalitet. Därtill konstaterades 

att en stor del av den aktiva utrustningen (switchar och annan 

utrustning som säkrar trafiken, ej fiber i sig) i Robnet är gammal 

och av olika fabrikat vilket gör felsökning mycket svår och leder 

till avbrott och störningar i nätet.    
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   IT-chef 

Ekonomi 
 

 

 

Forts Ks § 99  Dnr 9018/160.109 
 

Efterfrågan på fler tjänster och tjänsteleverantörer i Robnet lyfts 

från medborgare och politiker i kommunen. Bland annat 

efterfrågas fler TV-tjänster mm. Vid kontakt med tänkbara 

tjänsteleverantörer framhåller de tyvärr att den instabilitet som 

fortfarande finns i Robnet gör det allt för riskfyllt för varumärke 

och kostnad, att leverera mer tjänster i nätet. Detta begränsar 

därmed kommunens möjlighet att möta medborgares förväntningar 

och öka intäkterna för drift av stadsnätet. 

  

Under 2017 och början av 2018 har kommunens IT-avdelning 

arbetat hårt med att avhjälpa fel, säkra design och separera det 

kommunala nätet från stadsnätet i möjligaste mån. Nu kvarstår 

arbetet med att fullt ut kunna byta ut den gamla och riskfyllda 

aktiva utrustningen i Robnet, för att minska riskerna för ytterligare 

driftstopp. Detta är en investering som överstiger tillgängliga 

medel i ITs budget varför förvaltningen föreslår ett extra 

investeringsärende under 2018. 

  

Ett byte av den aktiva utrustningen i Robnet beräknas kosta 1,4 m 

kr exkl moms för utrustning med tillkommande kostnader för byte 

av utrustning på ytterligare 350 t kr. En totalkostnad på totalt 1,75 

miljoner kronor. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

  

Godkänna investering på 1,75 m kr i aktiv utrustning Robnet för 

att säkerställa funktionell drift. 

 

Investeringen belastar investeringsbudget för 2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 Godkänna investering på 1,75 m kr i aktiv utrustning Robnet 

för att säkerställa funktionell drift. 

 

 Investeringen belastar investeringsbudget för 2018. 
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Ks § 100   Dnr 9018/166.109 
 
Patientsäkerhetsberättelse - sociala utskottet 
 

Bilaga: Patientsäkerhetsberättelse 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att ta emot informationen och lämnar den vidare till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att godkänna informationen. 
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   Kf 

 
 

 

 

Ks § 101   Dnr 9018/136.109 
  

Redovisning av 2017 års partistöd samt utbetalning av 
2018 års partistöd 
  

Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning 

av partistödet. 

  

Underlag 
Regler för partistödet 

  

Redovisning av 2017 års partistöd samt granskningsintyg. 

  

-Socialdemokraterna 

-Centerpartiet 

-Moderaterna 

-Vänsterpartiet 

-Liberalerna 

-Kristdemokraterna 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Med hänvisning till inkomna redovisningar och granskningar från 

de politiska partierna i Robertsfors kommun föreslår allmänna 

utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

  

 Att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter 

samt besluta att utbetala 2018 års lokala partistöd till de 

politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 

2018. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

 Att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter 

samt besluta att utbetala 2018 års lokala partistöd till de 

politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 

2018. 
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Ks § 102 
 
Delgivningar 
 

Uppföljning beslut 
 

9018/122.109 Brev till alla kommuner i norra Sverige: Ta avstånd 

till nytt kärnkraftverk vid Bottenviken!  Bilaga 1.  Bilaga 2 
 

9018/109.109 Skrivelse ang omläggning av vägsträcka E4an, 

fastställelsehandling Djäkneboda - Bygdeå, och då gällande 

busshållplats södra länsdelen Lillåbron.  
 

9018/117.109 Årsredovisning Samordningsförbundet 
 

9018/121.109 KOMPIS-bidrag till projektet “Kartläggning av 

intressen och strategier för utveckling av kustzonen och 

havsområdet” Robertsfors kommun 
 

9018/120.109 Skrivelse till Trafikverkets projekt planering 

linjedragning genom Robertsfors kommun 
 

Rapport från Västerbottens kontor i Stockholm, maj 2018 
 

Protokoll Räddningsnämnden 180306 
 

Protokoll Personalutskottet 180212 
 

Protokoll Personalutskottet 180319 
 

Protokoll inspektion Överförmyndarnämnden 
 

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-01-17 
 

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-03-01 
 

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-03-28  
 

9018/163.109 Bidrag vid nybyggnation: Anslutning kommunalt 

vatten 49 412, enskilt avlopp 17 000 kr. 
 

9018/95.109 Bidrag vid nybyggnation: Tomtmark 15 000 kr, 

anslutning vatten/vattenförening 8 285 kr, enskilt avlopp 17 000 kr.  
 

Beviljade lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen: Robertsfors 

arbetarekommun, Robertsfors IK, IFK Åkullsjön 
 

Delegationsbeslut socialutskottet 
 

Delgivning Bou 

 

https://drive.google.com/file/d/1VbSpUU9v2KNINcGJT68yn6R_geEwDMO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRqde9qbmplcEI0g-8tC6REBL6dI7LCy/view?usp=sharing

