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Kf § 71  Dnr  
 
  Val av vice ordförande till dagens sammanträde 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Till vice ordförande för dagen valdes Marie Viberg (C). 
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Kf § 72  Dnr 9018/213.109 
 
Anmälan medborgarförslag 5/2018 - Bygg en tennisbana i 
Robertsfors 
 

Magnus Lindberg har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 

kommunen ska bygga en tennisbana i Robertsfors.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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Kf § 73  Dnr 9018/230.109 
 
Anmälan medborgarförslag 7-2018 - Gratis aktivitet i Robertsfors 
 

Sven-Erik Lundström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 

det ordnas gratis aktiviteter för 65+are, sjukpensionärer, långtidssjukskrivna 

m fl. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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Kf § 74  Dnr 9018/215.109 
 
Anmälan medborgarförslag 6-2018 - Eleverna i Bygdeå skola ska 
få använda huvudbonad på lektionerna 
 

Elever i Bygdeå har lämnat in ett medborgarförslag där man föreslår att man 

ska få använda huvudbonad på lektionerna. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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Kf § 75  Dnr 9018/289.109 
 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 
 

Revisor Åke Elvinsson redovisade granskning av delårsrapport 2018.  

Se bilaga. 

 

Han informerade även om kommande rapport angående arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Kf § 76 
Ks § 107                          Dnr 9018/273.109 
  
Delårsbokslut januari - augusti 2018 
  

Delårsbokslut januari - augusti 2018. Se bilaga. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 

2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2018. 
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Kf § 77  
Ks § 108        Dnr 9018/274.109 
  
Investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2022 
  

Investeringar 2019 och plan 2020-2022 
  

Se bilaga.  
 

Tilläggsyrkande: 
Per B Johansson (S) yrkar på att 500 000 kronor tillförs det offentliga 

rummet. 
  

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det vunnit 

bifall. 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
  

att 500 000 kronor tillförs det offentliga rummet. 
  

att godkänna investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2022. 

 

Yrkanden 

Lars Bäckström (C): 2 miljoner avsätts 2019 till projektering av 

trygghetsboende/seniorboende i Ånäset. 

 

Hans Lindgren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Gabrielle Boström (KD): Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 
 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag på Lars Bäckströms yrkande. 

Nej-röst för kommunstyrelsen förslag. 
 

Omröstningsresultat: Med 17 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar 

kommunfullmäktige att avslå Lars Bäckströms yrkande. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

 att 500 000 kronor tillförs det offentliga rummet.  

 att godkänna investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2022. 

 

 

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

yrkande. 
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Kf § 78 
Ks 143  Dnr 9018/173.109 
  
Regler för partistöd och arvodesreglemente 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 50 att återremittera regler för 

arvoden och ersättningar till förtroendevalda, §1 t o m §19, till 

beredningsgruppen. Se bilaga. 

 

Beredningsgruppens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna regler för 

partistöd och arvodesreglemente. 

 

 

Yrkanden:  

 

Robert Lindgren (S): 

 § 6 stryks och ersätts med följande text: 

Alla förtroendevalda omfattas av OPF-KL (Sveriges kommuners och 

landstings modell för omställningsstöd och pension till förtroendevalda) 

från och med 1 januari 2015, om man inte omfattas av äldre avtal.  
 

Ersättning för förlorad pensionsförmån är 4,5 % på den förlorade 

arbetsförtjänsten. Ersättningen räknas som pensionsavgift och 

utbetalning sker enligt OPF-KLs regelverk för denna. 

 

 § 18a. Ingen ytterligare ersättning, ändras till inget ytterligare arvode. 

 

 § 19c. Stryk texten: ”för ordförande i utskotten som är arvoderade  

20 %.” 

 

Lars Tängdén (C): Bifall till beredningsgruppens förslag 

 

Ordföranden ställer Robert Lindgrens ändringsyrkande mot 

beredningsgruppens förslag och finner att Robert Lindgrens yrkande vunnit 

bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna regler för 

partistöd och arvodesreglemente med ovanstående ändringar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
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Kf § 79  
Ks § 111                          Dnr 9018/263.109 
  
Försäljning Bygdeå industrihus (Telecenter Bygdeå) 
  

Robertsfors kommun äger verksamhetslokalen Telecenter i Bygdeå, Bygdeå 

industrihus. Lokalen har i omgångar varit aktuell för försäljning då den i 

första hand inte setts som en kommunal verksamhetslokal. Lokalen står idag 

tom. Den nyttjades dock mellan 2015 fram till 2017 som boende för 

ensamkommande barn, då behovet att snabbt få fram lokaler för det 

ändamålet fanns. Efter avslutad HVB-verksamhet beslutade Allmänna 

utskottet 2017-04-11 § 56  att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

avyttra/försälja fastigheten och att i samband med en överlåtelse avstycka 

lämpligt område för tänkt verksamhet. Någon försäljning genomfördes dock 

ej 2017. 

  

Under våren/sommaren 2018 har ca fem privatpersoner och företag varit i 

kontakt med kommunen med intresse för att köpa industrihuset i Bygdeå. 

Fyra av de som efterfrågat försäljningen har ett intresse för att förvärva 

lokalen för sin näringsverksamhet. 

  

Tf Samhällsbyggnadschef har därför aktualiserat ärendet och varit i kontakt 

med mäklare för värdering och förfrågan om möjlighet att få stöd vid en 

öppen försäljning av fastigheten och ett lämpligt mindre område tillhörande 

mark. Mäklare har föreslagit ett riktpris på 1,5 m kr för industrihuset med 

tillhörande biutrymmen, att avstyckning av Industrihuset med nära 

tillhörande mark sker efter försäljning från stamfastigheten och att den 

regleringen bekostas av säljaren. Säljare bör även ge köpare möjlighet att 

köpa ytterligare mark i anslutning till industrihuset men att den 

markförsäljningen sker separat från anbudsgivning för objektet 

Telecenter/industrihus. Detta för att säkerställa likvärdiga förutsättningar för 

anbudslämnare. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

  

Att uppdra till kommunstyrelsen att genom samhällsbyggnadschef ombesörja 

försäljning av Telecenter/Industrihus i Bygdeå. Beslutet gäller under 

förutsättning att försäljning sker öppen genom mäklare samt att köpeskilling 

överstiger 999 000 SEK samt att försäljningen sker senast år 2019. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
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Kf § 80  
Ks § 115                          Dnr 9018/221.109 
  
Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 
  

Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem men samtidigt ett 

av de bäst förebyggbara. Under det senaste århundradet har rökningen dödat fler 

individer än världskrig och farsoter tillsammans - sex miljoner människor varje år. 

 I Västerbottens län dör en person varje dag på grund av rökning, och kostnaden 

för rökning i länet tror man är ungefär 816 miljoner kronor om året. 

  

WHO och FN har genom olika initiativ uppmärksammat problematiken och försett 

medlemsländerna med en rad åtgärder som visat sig minska tobaksbruket och 

därmed förbättra folkhälsan. Några länder har i linje med detta beslutat om ett 

måldatum som ett förtydligande av målet med tobakskonventionens åtgärder, 

nämligen ett samhälle fritt från tobak. Ett måldatum har preciserats då 

tobaksrökningen ska ha minskat till mindre än 5 procent av befolkningen - 

Tobacco Endgame 2025. 

   

En rad landsting, kommuner och organisationer har ställt sig bakom detta och i 

Västerbottens län har landstinget samt Malå, Umeå, Sorsele, Vilhelmina, Åsele, 

Lycksele, Norsjö och Storuman kommuner tagit ställning för Tobacco Endgame 

2025. 

 

Bilaga: TE underlag till kommuner 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunfullmäktige beslutar att: 

  

 Robertsfors kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt 

Sverige 2025, alltså regeringens ställningstagande för ett måldatum, ett 

effektmål och en handlingsplan för att nå dit. 

  

 Robertsfors kommun deltar aktivt i opinionsbildningen tillsammans med 

andra kommuner och SKL för att få en nationell handlingsplan. 

  

 Robertsfors kommun – utan att invänta ett nationellt beslut - 

vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån 

tobakskonventionens åtgärder.  

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
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Kf § 81  
Ks § 109                          Dnr 9018/214.109 
  
Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 
aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 
  

Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till Uminova 

Innovation AB. Uminova Innovation AB ägs av 

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %) 

- SLU Holding AB (8,46 %) 

- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %) 

- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) 

- Västerbottens läns landsting (8,04 %) 

  

Region Västerbottens förbundsstyrelse 8 maj föreslår förbundsfullmäktige 30 

maj besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova 

Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 

kronor. 

  

Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får Regionförbundet 

Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva 

andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. 

  

Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande 

av Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech IncubatorAB. 

  

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige under 

förutsättning av medlemmarnas godkännande. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att Region 

Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå 

Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
 
 
Bilagor 

Missiv 2018-04-18 

Region Västerbottens arbetsutskottets protokoll § 73 

Aktieägaravtal Uminova Innovation 
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Kf § 82  
Ks § 117                          Dnr 9018/227.109 
  
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-
2022 
  

Ärendebeskrivning: 
Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en 

samverkansstruktur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019. 

  

Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och beredningsstrukturer för 

en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. 

Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som 

mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska och 

tjänstepersonsbaserade forum och bygger på fyra samverkansområden. 

  

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region 

Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs 

överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att ett 

samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

  

Bakgrund: 
Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns 

landsting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) 

sammanförs. Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen och 

kommunerna behöver hitta nya former för att samverka då den formella 

samverkan som skett genom det gemensamma regionförbundet upphör. 

Ambitionen från regionen och kommunerna är att fortsätta med en nära 

samverkan kring regional utveckling och den struktur för mellankommunalt 

samarbete som funnits inom Region Västerbotten. 

  

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett 

särskilt uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den 

primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten har, på uppdrag av 

den politiska styrgruppen för förberedelsearbetet inför regionbildning, varit 

ansvariga för att bereda frågan om ny samverkansstruktur för kommunernas 

räkning. En viktig del i detta arbete var en remiss om kommunernas behov 

och syn på samverkan i framtiden som genomfördes under hösten 2017. 

  

Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten 

samt kommunchefer som företrädare för Region 10, Umeåregionen och 

Skellefteåregionen. Förslaget har diskuterats och utvecklats vid 

kommunchefsträffar, dialogmöten och konferenser. 

  

Barn- och utbildningsutskottet har 2018-09-17 § 54, beslutat föreslå 

kommunstyrelsen att ingå i samverkansavtal.
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Forts Kf § 82  
 

Allmänna utskottet har 2018-09-18 § 104, beslutat föreslå kommunstyrelsen 

att Robertsfors kommun antar Överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling med tillhörande samverkansavtal. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors kommun 

antar Överenskommelse om samverkan för regional utveckling med 

tillhörande samverkansavtal. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
 

  

  

Beslutsunderlag: 

-Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-2022 

-Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och 

Robertsfors kommun 

  

-Skrivelse Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i 

Västerbottens län 

 

 

  

 

 

 

 

(Beslut om överenskommelsen och samverkansavtalet skickas in till Region 

Västerbotten senast den 5 december 2018) 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2018-10-08              Sida 16 (41)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 83  
Ks § 118                       Dnr 9018/182.109 
  
Regional överenskommelse om samverkan för 
kompetensförsörjning mellan Umeåregionens kommuner och 
Arbetsförmedlingen 2018 – 2020 
  

Ärendebeskrivning 
  

SKL och Arbetsförmedlingen träffade 2017-06-15 en nationell 

överenskommelse för att stödja samverkan lokalt och regionalt. Den 

nationella överenskommelsen syftar till att underlätta konkret samverkan 

utifrån lokala och regionala förutsättningar. 

  

Umeåregionens kommunchefsgrupp och Arbetsförmedlingen har med 

utgångspunkt i den nationella överenskommelsen under hösten 2017 och 

våren 2018 arbetat fram en Umeåregional överenskommelse för 

kompetensförsörjning och bättre matchning på arbetsmarknaden. Se bilaga 2. 

  

Vid regionrådsmötet 2018-05-17 fattade Regionrådet beslut om att ställa sig 

positivt till överenskommelsen i sin helhet, att anta de föreslagna åtagandena 

för Regionrådet samt att de åtaganden som gäller kommunerna ska skickas 

tillsammans med en tjänsteskrivelse för handläggning och beslut i respektive 

kommun. 

  

Avsikten med överenskommelsen är att skapa en gemensam regional målbild 

om en förbättrad matchning mellan dem som söker arbete och dem som 

söker arbetskraft, att främja mångfald och jämställdhet samt att motverka 

diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Den 

regionala överenskommelsen är också tänkt att kunna ligga till grund för mer 

konkretiserade lokala överenskommelser i respektive kommun. 

  

För att nå effekt i samarbetet har konkreta åtaganden formulerats för 

Umeåregionens Regionråd, de enskilda kommunerna samt för 

Arbetsförmedlingen. 

  

Genom en Umeåregional överenskommelse med gemensamma målsättningar 

och konkretiserade åtaganden för parterna skapas förutsättningar för ett 

tydliggjort arbete för kompetensförsörjning och bättre matchning på 

arbetsmarknaden inom Umeåregionen som arbetsmarknadsregion. 

  

Mot bakgrund av detta föreslås att respektive kommun i Umeåregionen antar 

åtaganden enligt bilagt förslag. 
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Forts Kf § 83 
 

Barn- och utbildningsutskottet har 2018-09-17 § 42 beslutat föreslå 

kommunstyrelsen att anta de åtaganden som gäller för Robertsfors kommun 

enligt Regional överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen 

och Umeåregionens kommuner 2018–2020. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

  

 Att Robertsfors kommun antar de åtaganden som gäller var kommun 

enligt Regional överenskommelse om samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner 2018–2020. 

  

 Att kommunens åtaganden återrapporteras till kommunstyrelsen 

årligen. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1) Kommunernas åtaganden 

Bilaga 2) Umeåregional ÖK med AF 2018 – 2020 
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Kf § 84  
Ks § 119                         Dnr 9018/29.109 
  
Överlämnande av bolag till följd av likvidation av 
Regionförbundet i Västerbottens län 
  

Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting 

övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 

2019. Bildandet av region innebär bl.a. att Västerbottens läns landsting, 

Regionförbundet i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av 

Länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I samband med 

detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som organisation. 

Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut om likvidation av 

Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av detta avser 

Västerbottens läns landsting (under namnet Region Västerbotten från och 

med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i Västerbottens läns 

innehav av aktier i följande bolag: 

  

Bolagets namn                                      Ägarandel i % 
Västerbottens museum AB                    40 

Skogsmuseet i Lycksele AB                  49 

Norrlandsoperan AB                              60 

Skellefteå museum AB                          40 

Västerbottensteatern AB                       60 

ALMI Företagspartner Nord AB           24,5 

AC-Net Internservice AB                      80 

AC-Net Externservice AB                     76 

Norrbotniabanan AB                              28,6 

Uminova Innovation AB                       8,04 

Umeå Biotech Incubator AB                 8,04 (pågående ägarförändring) 

AB Transitio                                           5 

  

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild 

ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i 

Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, 

Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB. 

  

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att 

medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med 

grund i följande paragrafer: 

  

§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder 

   

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 
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Forts Kf § 84  
  

§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom 

avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. 

  

I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att 

förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 

december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga 

processen kring bolagen ber vi er nu fatta beslut gällande bolagen. 

  

Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i 

flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära 

utträde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet 

Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) kommer att ansöka 

om medlemskap. För detta krävs inget beslut från medlemmarna. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta godkänna att 

Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens 

museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå 

museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, 

AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, 

Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till 

Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, i enlighet 

med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder 

vid likvidation. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag 
  

Bilagor: 
-Missiv Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i 

Västerbottens län 

  

-Informationsbrev Region Västerbottens bolag 

  

-Missiv Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommun 

 

  

(Beslut ska inkomma till Regionförbundet i Västerbottens län senast den 24 

oktober. 

Skicka beslutet både i word och pdf format till förbundets e-post 

regionforbundet@regionvasterbotten.se) 
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Kf § 85  
Ks § 120                          Dnr 9018/231.109 
 
Utökad gemensam överförmyndarnämnd i Umeåregionen - 
Örnsköldsviks kommuns inträde 
  

Ärendebeskrivning 
Sedan 2015-01-01 samverkar Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, 

Vindelns och Vännäs kommuner i en gemensam överförmyndarnämnd, 

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen (ÖFUR). 

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen (ÖFUR) och Överförmyndaren i 

Örnsköldsviks kommun har fört samtal kring att Örnsköldsviks kommun ska 

inträda i den gemensamma nämnden från och med nästa mandatperiod, med 

start den 1 januari 2019. 

Detta samtal utmynnade i en formell skrivelse från överförmyndaren i 

Örnsköldsvik den 25 januari 2018 där Örnsköldsviks kommun föreslås 

inträda i den befintliga gemensamma överförmyndarnämnden i 

Umeåregionen (Bilaga 1: Undertecknat beslut, § 1_2018, gemensam 

överförmyndarnämnd). 

Ärendet har hanterats av kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsviks 

kommun, av det gemensamma Överförmyndarkontoret i Umeå kommun 

samt av Umeåregionens kansli. 

2018-06-18 beslutade Örnsköldsviks kommunfullmäktige enligt förslag 

(Bilaga 2: Protokollsutdrag Örnsköldsviks KF2018-06-18). 

En utökning av den nuvarande gemensamma nämnden (ÖFUR) med 

Örnsköldsviks kommun kräver en revidering av samverkansavtal och 

reglemente varför beslut om att godkänna dessa fordras i respektive 

samverkande kommun senast före den 31 december 2018. 

  

Lagstöd och nämnd 
Enligt 19 kap. 1–2 §§ föräldrabalken måste varje kommun ha en 

överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs kommuner 

har för den innevarande mandatperioden, genom beslut i samtliga 

kommuners kommunfullmäktige, valt att samarbeta i en gemensam nämnd. 

Samarbetet regleras i samverkansavtal samt i reglemente. 

Örnsköldsviks kommun har för den innevarande mandatperioden, genom 

beslut i kommunfullmäktige, valt en enskild överförmyndare. 

  

Föreliggande förslag innebär, efter beslut i samtliga kommuners fullmäktige, 

att Örnsköldsviks kommun från och med 2019-01-01 övergår från enskild 

överförmyndare till att ingå i den gemensamma nämnden i Umeåregionen. 
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Forts Kf § 85  
 
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över kommunens 

ställföreträdare (gode män och förvaltare), och uppdraget är att motverka 

rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sina rättigheter. 

Överförmyndaren lyder som andra myndigheter under förvaltningslagen. 

Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap. 16 

§ föräldrabalken och i 3 kap. 9 § kommunallagen. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden ska utföra de uppgifter som ankommer på 

överförmyndaren i respektive kommun enligt lag att sköta. 

Den nuvarande gemensamma nämnden har åtta ledamöter och åtta ersättare. 

Föreliggande förslag om att utöka nämnden med Örnsköldsviks kommun 

innebär en nämnd med tio ledamöter och tio ersättare. 

Umeå kommun har att utse tre ledamöter och tre ersättare, Örnsköldsviks 

kommun två ledamöter och två ersättare och de övriga kommunerna en 

ledamot och en ersättare vardera. 

Av 19 kap. 7 § föräldrabalken framgår att överförmyndare eller ledamot i 

överförmyndarnämnd väljs för fyra år, räknade från och med den 1 januari 

året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. Den nya 

mandatperioden för överförmyndaren eller överförmyndarnämnden löper 

således från den 1 januari 2019. Umeå kommun är värdkommun för 

nämnden. 

  

Tjänstemannaorganisation 

Förslaget innebär att förvaltningskontoret i Örnsköldsvik kvarstår och att 

Örnsköldsviks kommun fortsatt ska vara arbetsgivare för den personal som är 

anställd vid kontoret i Örnsköldsvik. Den befintliga överförmyndarenheten i 

Umeå kvarstår i dess nuvarande form och bedöms inte påverkas negativt av 

förändringen. 

Överförmyndarenheten i Umeåregionen, Kommunledningsförvaltningen i 

Örnsköldsviks kommun och Umeåregionens kansli ser flera fördelar med en 

gemensam nämnd. Bland annat förväntas Örnsköldsviks kommuns inträde i 

den gemensamma nämnden minska sårbarheten, öka tillgången till expertis 

inom olika områden och medföra möjligheter till effektivare handläggning 

genom samarbete mellan kontoren och erfarenhetsutbyte mellan 

handläggarna. 

 

Förutsättningarna för samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden 

regleras i bilagt förslag till avtal och reglemente. 

  

Ekonomi 
Av bilaga 2 till avtalet framgår beräkningsgrund och beräkningsmodell för 

Örnsköldsviks kommuns andel av den gemensamma nämnden. Nyckeln 

uppdateras årligen med aktuella befolkningssiffror. 
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Forts Kf § 85  
 

För Örnsköldsviks kommun baseras kostnaderna på 45 procent 

nämndssekreterare. Kostnader för utbildning för Örnsköldsviks ledamöter 

och ersättare ingår också. Den årliga kostnaden, bestående av en fast och 

rörlig del uppgår till 122 116 kronor (befolkning sept. 2017). 

Beräkningsgrunden har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Örnsköldsviks kommun, där verksamheten finns idag. 

Av bilaga 3 till avtalet framgår beräkningsgrund och beräkningsmodell för 

Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs 

kommuner. Den föreslagna utökningen av nämnden påverkar inte 

finansieringsmodell eller kostnader för Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Umeå, Vindelns eller Vännäs kommuner. 
  

Övrigt 
I Umeå har ärendet hanterats vid arbetsplatsträffar. Information om 

Örnsköldsviks inträde i den gemensamma nämnden har även delgivits på 

kommunchefsträff samt av nuvarande ordförande, vice ordförande och chef 

vid möte i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs 

kommuner hösten/vintern 2017.  Ärendet har varit föremål för förhandling 

enligt MBL 11 § i Örnsköldsviks kommun. 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Robertsfors kommun att 

utöka den gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen med 

Örnsköldsviks kommun, i enlighet med samverkansavtal och reglemente, 

från den 1 januari 2019. 
  

Kommunfullmäktige godkänner reglemente och samverkansavtal med 

tillhörande bilagor 1–3. 
  

Beslutet gäller under förutsättning att Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, 

Umeås, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommuner fattar motsvarande 

beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag  

 

Beslutsunderlag 
1) Undertecknat beslut, § 1_2018, gemensam överförmyndarnämnd 

2) Protokollsutdrag Örnsköldsviks KF2018-06-18 

3) Reglemente Gemensam överförmyndarnämnd 

4) Avtal Gemensam överförmyndarnämnd 

4.1) bilaga 1 avtal Reglering av § 8 Arkiv 

4.2) bilaga 2 avtal Beräkningsgrund och kostnadsfördelning  

                   Umeå - Örnsköldsvik 

4.3) bilaga 3 avtal Beräkningsgrund och kostnadsfördelning  

                   Umeå - kranskommuner
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Kf § 86  
Ks § 122                          Dnr 9017/229.109 
  
Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt insamlingssystem 
av hushållsavfall i Robertsfors kommun 
  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av de förändrade förutsättningarna i 

producentansvarsförordningarna för förpackningar och returpapper så 

förordas att beslutet om att införa fyrfackssystem för insamling av 

hushållsavfallet upphävs. Producenterna ska ta sitt fulla ansvar att samla in 

förpackningsavfallet och returpapper till återvinning. Kommunerna tar sitt 

ansvar att samla in hushållsavfallet i fraktionerna mat- och restavfall. 

  

2018-06-28 beslutade regeringen att genomföra de flesta förslagen från 

promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och 

returpapper – utveckling av producentansvaren” (180319). Bland annat ska 

producenternas ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 

förpackningar och tidningar bostads- eller kvartersnära. Insamlingssystemen 

ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri borttransport av förpackningsavfall 

och returpapper. Insamlingssystemen ska vara rikstäckande och ha tillstånd 

från Naturvårdsverket. 

  

Den som har använt en förpackning ska sortera ut förpackningsavfallet och 

lämna det till ett godkänt retursystem eller ett insamlingssystem som har 

tillstånd (SFS 2018:1462 24b). 

Tillstånd till insamlingssystemet får numer ges endast om 

insamlingssystemet omfattar förpackningsavfall av alla material, den som 

lämnar något kan göra det enkelt och utan att betala något, är lämpligt och 

rikstäckande. (SFS 2018:1462 §44). Insamlingssystemen bekostas av 

producenternas förpackningsavgifter tillsammans med materialvärdet. 

Med anledning av ovanstående görs bedömningen att kommunerna inte ska 

införa fyrfackskärl i dagsläget. 

  

Kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från 

hushållen enligt § 15a  i Avfallsförordningen (SFS 2018:1466). 

  

Investeringar i matavfallskärl, anpassa omlastningsplats för matavfallet samt 

kostnader kring införande av matavfallsinsamling till alla hushåll kvarstår 

medan investeringar i omlastningsstation för förpackningar och returpapper 

och fyrfackskärl uteblir. 

  

Bakgrund 
I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 

(kallat Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för insamling av 

hushållsavfall som kommunerna har rådighet över. 
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Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som har utsortering av 

matavfall.  I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner finns mål satta kring utsortering 

av matavfall, förbättrad utsortering av tidningar och förpackningar. 

  

Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 2020-02-28 

och arbetet med ny upphandling pågår med tanke på tiden som behövs för 

inköp av fordon för entreprenören och i övrigt ställa i ordning för uppdraget 

samt kommunernas arbete med att förbereda obligatorisk 

matavfallsinsamling. 

  

Förstudien analyserade en högre servicenivå än idag, inklusive insamling av 

matavfall och förutsättningar för utsortering av förpackningar och 

tidningar/returpapper genom fastighetsnära insamling (FNI). 

  

Inriktningsbeslut om att införa fastighetsnära insamling av matavfall och 

restavfall samt utsortering av förpackningar och tidningar/returpapper med 

fyrfackssystem beslutades 2017 av samtliga deltagande kommuner som var 

möjlig med 2014 års förordning om producentansvar för förpackningar.  Med 

de nya förordningstexterna har förutsättningarna ändrats. 

  

För mer information: 

SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 

SFS 2018:1462 Förordning om producentansvar för förpackningar 

SFS 2018:1463 Förordning om producentansvar för returpapper 

 

Pressmeddelandet efter beslut 

  

PM Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – 

utveckling av producentansvaren. 

  

Bilaga: Tjänsteskrivelse 180906 

 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

 Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut 2017-10-09 § 71, om 

nytt insamlingssystem för matavfall, restavfall, förpackningar och 

tidningar/returpapper med fyrfackskärl. 

  

 Beslut i Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 36, ”att utsortering av 

matavfall från övrigt hushållsavfall ska vara obligatoriskt för hushåll 

från och med införandet av nytt insamlingssystem 2020” kvarstår 

även om det inte införs ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl.
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 Forts Kf § 86  
 

 Insamlingen av hushållsavfall från och med 1 mars 2020 ska ske 

genom att befintliga kärl för hushållsavfall kompletteras med separata 

kärl för matavfall för alla hushåll inklusive fritidshus. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna 

punkt 1 och 2. 

  

Att upphäva tidigare beslut 2017-10-09 § 71, om nytt insamlingssystem för 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper med 

fyrfackskärl. 

  

Att beslut i Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 36, ”att utsortering av matavfall 

från övrigt hushållsavfall ska vara obligatoriskt för hushåll från och med 

införandet av nytt insamlingssystem 2020” kvarstår även om det inte införs 

ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag  
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Kf § 87  
Ks § 123                          Dnr 9018/261.109 
  
Inköp av mark - Överklinten 2:4 
  

Bakgrund: En tvist har uppstått mellan Kommunen och markägaren till 

Överklinten 2:4. Kommunen äger intilliggande fastighet Edfastmark 7:47. 

  

Tvisten består i att: 

  

1.   Staketet som inhägnar kommunens fastighet står på fel sida tomtgräns 

2.   Infarten till kommunens fastighet saknar tillstånd 

3.   I samband med ingrävning av fiber till kommunens fastighet togs det ner 

ett antal träd på fastigheten Överklinten 2:4 utan att markägaren tillfrågades. 

  

Tvisten har förhandlats mellan parterna utan framgång, därefter kontaktade 

markägaren LRF-konsult som ombud. LRF-konsult har gjort en värdering av 

marken och upprättat ett köpeavtal. 

  

Markägaren förklarar sig nöjd om kommunen köper den mark som tvisten 

berör samt upplåter jakträtten på berörd mark till honom i 20 år. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge i uppdrag till 

Samhällsbyggnadschefen att avtala om markköp, jakträtt och förlikning med 

markägaren till Överklinten 2:4 enligt bifogade avtalsförslag. 

  

Kostnaden för markköpet belastar vattenverksamheten. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunsstyrelsens förslag  

  

  

Bilagor: Fastighetsregleringsavtal, Förlikningsavtal, Jakträttsavtal, Skrivelse 

till Robertsfors kommun, Värdeutlåtande 
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Kf § 88  
Ks § 125                          Dnr 9018/262.109 
  
Tillgängliga lägenheter i Ånäset, försäljning fastigheter Nybyn 
51:1 och 51:2 från RoBo till SBO 
  

Statens bostadsomvandling AB (SBO) har till uppdrag att praktiskt medverka 

till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning 

och svag bostadsmarknad. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo 

den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och 

efterfrågan på svaga bostadsmarknader. 

  

Robertsfors kommuns fullmäktige har i sin Bostadsförsörjningsplan lyft 

vikten av att kommunen hittar vägar för att utveckla det bostadsbestånd som 

idag finns i kommunen. Inte minst för att många lägenheter inte har tillgång 

till hiss, har små badrum, smala innerdörrar, trösklar och andra faktorer som 

bidrar till låg tillgänglighet och begränsar, inte minst äldre hyresgäster, i 

deras hem. Trygghetsboende i Ånäset har efterfrågats av befolkning och de 

politiska partierna i kommunen för att skapa möjligheter för äldre personer i 

den norra kommundelen att flytta till attraktivt, tillgängligt boende med en 

rimlig hyresnivå. 

  

Robertsfors kommun och dess bostadsstiftelse har därför fört dialog med 

SBO för att undersöka möjligheten att tillsammans kunna säkerställa ett 

större bestånd av lägenheter med god tillgänglighet i Ånäset. RoBo och SBO 

har genomfört en förstudie innehållande en kalkyl och en tekniskstudie för 

att undersöka möjligheten att gå vidare med projektet. Bägge parter anser att 

förstudien visar att projektet bör genomföras. 

  

Vad vill SBO och RoBo? 
Husen Brogatan 10 och Sågvägen 3föreslås byggas på och totalrenoveras. De 

två husen Nybyn 51:1 och 51:2 har idag tillsammans åtta lägenheter (2or och 

3or). Efter på och ombyggnation skulle de bägge husen ha tre boendeplan 

och kvarvarande tillgänglighet till det befintliga källarplanet. 

Med tre lägenheter på varje plan skulle husen tillsammans ha 18 

2-rumslägenheter med hög tillgänglighet. 

Lägenheterna skulle variera något i storlek, mellan ca 45-52 m2, vilket även 

kommer att innebära en viss hyresvariation mellan lägenheterna. 

  

Målgruppen för lägenheterna är personer över 65 år i behov av ett eget 

boende med god tillgänglighet nära service och stöd, vilket dessa två hus väl 

uppfyller. 

  

Med närheten till butiker, busshållplatser, gemensamhetslokaler och annan 

samhällsservice.
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Forts Kf § 88  
  

Om en höjning av husen med ytterligare ett plan ska vara möjlig krävs en 

detaljplaneförändring. En process har inletts för att möjliggöra en 

planändring tidigt 2019. 

  

Fokus på god standard, tillgänglighet och rimlig hyra 
Husen ges ny entre med ett utanpåliggande nytt trapphus och hiss. Hissen går 

till samtliga plan i huset inkl källarplan. Husen totalrenoveras och byggs om. 

Alla lägenheter utformas efter dagens byggnormer vilket säkerställer att alla 

rum klarar rekommendationer för bland annat rullator/rullstol. 

  

Varje lägenhet får en egen balkong. Badrum planeras så att 

hyresgästen får gott om utrymme vilket även säkerställer en bättre 

arbetsmiljö hos de personer som är i behov av stöd från hemtjänst. Varje 

lägenhet utrustas med egen tvättmaskin/torktumlare. 

  

Den kalkyl som tagits fram i förstudien visar att projektet kan genomföras 

med en möjlig månadshyra på ca 5100-5 900 kr/mån. Observera att 

hyresnivåerna baseras på den framtagna kalkylen och är inte förhandlade 

med Hyresgästföreningen. 

  

Hur påverkas befintliga hyresgäster? 
Befintliga hyresgäster i husen som byggs om erbjuds ersättningslägenheter. 

Berörda hyresgäster har även personligen kontaktats så att de fått tidig 

information om det förslag som nu lämnas. Varje hyresgästs önskemål och 

behov kommer hanteras separat och inga ersättningslägenheter har ännu 

säkerställts eftersom att inga beslut om projektet ännu fattats. 

  

Befintliga hyresgäster i husen erbjuds även förtur för återflytt, under 

förutsättning av de tillhör primär målgrupp, efter färdigställande av husen, 

om de så önskar. 

  

Vem gör investeringen? 
Investeringen och projektet genomförs i samarbete mellan RoBo 

(Robertsforsbostäder) och SBO (Statens bostadsomvandling AB). 

  

SBO köper inför start av projektet fastigheterna av RoBo år 2019 för 1 SEK. 

SBO genomför därefter hela projektet, men i samråd med RoBO. Det innebär 

att SBO står för hela investeringskostnaden och leder projektet inkl 

upphandling. 

  

Eftersom att RoBo säljer husen till SBO för 1 SEK behöver 

RoBO skriva bort värde på 227 000 SEK exl. vindkraftsandelar för 

husen/fastigheterna. 
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SBO äger men RoBo hyr ut 
Efter färdigställande av ombyggnation/renovering återhyr RoBo samtliga 

ytor i husen, så kallad “blockhyrning”, i 25 år, för vidareuthyrning. 

  

SBO köper lokalt drifts- och underhållsstöd och fortsätter att vara ägare, 

oftast 10-20 år och säljer därefter husen. Detta innebär att varken RoBo eller 

kommunen belastas av något nedskrivningsbehov vid denna investering. 

  

RoBo hyr i sin tur ut lägenheterna till hyresgäster, på liknande sätt som idag 

sker på Morsgården i Robertsfors. Denna modell innebär att RoBos 

ekonomiska risk i detta projekt främst utgörs av vakansrisk i lägenheterna 

kopplat till det långa hyresavtalet med SBO. Bedömningen är dock att det 

kommer finnas ett kvarvarande hyresbehov i Ånäset av lägenheter väl 

anpassade för den äldre målgruppen. 

  

Yrkande: Lars Tängdén (C) 

Dessa två meningar tas bort i ovanstående text: 

Målgruppen för lägenheterna är personer över 65 år i behov av ett eget 

boende med god tillgänglighet nära service och stöd, vilket dessa två hus väl 

uppfyller. 
  

Kenneth Isaksson (M) bifall till Lars Tängdéns yrkande. 
  

Ordföranden ställer yrkandet mot liggande förslag och finner att liggande 

förslaget vunnit bifall. 

  

Styrelsens beslut 
RoBos styrelse föreslår kommunfullmäktige att ge Robertsforsbostäder 

uppdraget att sälja fastigheterna Nybyn 51:1 och 51:2, till Statens 

bostadsomvandling för 1 kr under 2019. 

  

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till detta går RoBos styrelse 

vidare i samarbetet med SBO för att utveckla 18 lägenheter i Ånäset med hög 

tillgänglighet. 

  

Reservation 
Lars Tängdén (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

  

Bilaga Fasadbild 

Bilaga Hammaren enkel beskrivning 

Bilaga Fasadvolym sadeltak 

Bilaga Fasadvolym pulpettak 

Bilaga skiss pl 1-2 

Bilaga skiss pl 3 
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Forts Kf § 88  
 

Yrkanden: 
Lars Tängdén (C): Dessa två meningar tas bort i ovanstående text: 

Målgruppen för lägenheterna är personer över 65 år i behov av ett eget 

boende med god tillgänglighet nära service och stöd, vilket dessa två hus väl 

uppfyller. 

  

Ingrid Sundbom (C): Bifall till Lars Tängdéns yrkande och  att ordet 

trygghetsboende tas bort. 

  

Lars Tängdén (C): Bifall till Ingrid Sundboms yrkande att ta bort ordet 

trygghetsboende. 

  

Robert Lindgren (S): Bifall till Styrelsens förslag. 

Patrik Nilsson (S): Bifall till Styrelsens förslag. 

  

Magnus Forsberg (L): Byt ut ordet trygghetsboende mot 

tillgänglighetsanpassat boende. 

  

Ordföranden ställer Lars Tängdéns (C) och Ingrid Sundboms (C) yrkande 

mot Styrelsens förslag och finner att styrelsens förslag vunnit bifall. 

  

Ordföranden ställer Magnus Forsbergs (L) yrkande mot avslag och finner att 

Magnus Forsbergs yrkande avslås. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Robertsforsbostäder 

uppdraget att sälja fastigheterna Nybyn 51:1 och 51:2, till Statens 

bostadsomvandling för 1 kr under 2019. 

  

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till detta går RoBos styrelse 

vidare i samarbetet med SBO för att utveckla 18 lägenheter i Ånäset med hög 

tillgänglighet. 

   

Reservation 
C och M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Magnus Forsberg (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Yrkanden: 

Patrik Nilsson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Hans Lindgren (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Olov Nilsson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Elisabeth Tängdén (C ) Bifall till Centerns förslag 

 

Ajournering begärs.
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Forts Kf § 88  
 

Sammanträdet återupptas efter 10 minuter. 

 

Yrkanden 

Lars Bäckström (C) Återremiss för att: 

 Yttrande kring detta inhämtas från pensionärsorganisationen och 

handikapporganisationen. 

 Tjänstemän med specifika kunskaper om storlek på WC/toalett för äldre 

ges möjligheter att yttra sig kring detta. 

 SBO får möjlighet att tycka till om samarbete kring att 

tillgänglighetsanpassa den avdelning på Nysätragården som står tom. 

 SBO får möjligheter att komma till fullmäktige och informera kring det 

tänkta samarbetet runt fastigheterna i Ånäset, Nybyn 51:1 och 51:2. 

 

Gabrielle Boström (KD) Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 

Helena Lindahl (C) Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss 

 

Omröstningsresultat: 17 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstår, vilket innebär att 

det blir en minoritetsåterremiss. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras. 
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Kf § 89  
Ks § 129                          Dnr 9018/89.109 
  
Förslag om höjd Habiliteringsersättning 
  
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandlande av motion 1/2018 

att ge socialchef uppdrag att rekvirera stimulansmedel för höjd 

habiliteringsersättning samt ta fram ett regelverk angående detta. 

  

Beslutsunderlag 
  

Tjänsteskrivelse 

Motion 1/2018 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 

                                                                               

1. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas 

retroaktivt. 

  

2. Habiliteringsersättning för hel dag 5-8 tim, 35 kr och för halv dag 1-5 tim, 

18 kr. 

  

3. 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. 

  

4. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt 

raster. 

  

5. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt 

överenskommelse med den enskilde eller god man/förvaltare. 

  

Yrkanden: 
Mari Viberg yrkar på att: 

Punkt 2. Habiliteringsersättning för heldag 5-8 tim, 60 kr och för halv dag 1-

5 tim, 40 kr. 
  

Punkt 5. Utbetalas månadsvis insatt på deltagarens konto eller delvis kontant 

enligt överenskommelse med den enskilde alternativt med god 

man/förvaltare. 
  

Ny punkt 6. Habiliteringsersättningen räknas årligen upp motsvarande 

indexuppräkningen av prisbasbelopp. Hel dag 0,132 % halv dag 0,088 % och 

avrundas uppåt. Ersättningsnivån bibehålls även om prisbasbeloppet sänks. 
  

Röstning begärs Ja- röster 2 enligt Mari Vibergs yrkande, Nej- röster 2 för 

Mari Vibergs yrkande.
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Forts Kf § 89 
                                           

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt socialchefens förslag. 

                     

C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

   

Yrkanden: 
Lars Tängdén (C): Bifall till Marie Vibergs yrkande. 

Kjell-Åke Nilsson (S) Bifall till sociala utskottets förslag. 

Robert Lindgren (S) Bifall till sociala utskottets förslag. 

  

Ordföranden ställer sociala utskottets förslag mot Marie Vibergs (C) yrkande 

och finner att sociala utskottetes förslag vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

  

1. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas 

retroaktivt. 

  

2. Habiliteringsersättning för hel dag 5-8 tim, 35 kr och för halv dag 1-5 tim, 

18 kr. 

  

3. 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. 

  

4. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt 

raster. 

  

5. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt 

överenskommelse med den enskilde eller god man/förvaltare. 

   

Reservation 
C och M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Yrkande Lars Bäckström (C): 

Punkt 2) Habiliteringsersättning för heldag 5-8 tim, 46 kr och för halv dag  

1-5 tim, 23 kr. 

 

Ny punkt 6) Habiliteringsersättningen kopplas till 0,1% av prisbasbeloppet. 

Beloppen ska årligen från 2019 räknas upp motsvarande indexuppräkningen 

av prisbasbeloppet och avrundas uppåt. Ersättningsnivån bibehålls även om 

prisbasbeloppet sänks. 

 

Kjell-Åke Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts Kf § 89 
 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms yrkande punkt 2, och 

finner att den avslås. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms yrkande punkt 6, och 

finner att den avslås. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för bifall kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall Lars Bäckströms yrkande 

 

Omröstningsresultat: Med 17 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar 

kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
  

1. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas 

retroaktivt. 

  

2. Habiliteringsersättning för hel dag 5-8 tim, 35 kr och för halv dag 1-5 tim, 

18 kr. 

  

3. 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. 

  

4. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt 

raster. 

  

5. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt 

överenskommelse med den enskilde eller god man/förvaltare. 
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Kf § 90  
Ks § 128                          Dnr 9018/199.109 
  
Svar Motion 12/2018 om förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänstinsatser 
  

Beslutsunderlag 
Motionssvar 

Motion 12/2018 

  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar                
att motionen anses besvarad. 

  

  

Yrkande: 
Ingrid Sundbom (C): Bifall till motionen. 

Lars Tängdén (C): Bifall till motionen. 

  

Ordföranden ställer sociala utskottets förslag mot bifall till motionen, och 

finner att sociala utskottets förslag vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

   

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen anses besvarad. 
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Kf § 91  
Ks § 114                          Dnr 9018/190.109 
  
Motion 3/2018 - Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors 
tätort 
  

Programmet för kulturmiljövård i Robertsfors kommun är ett underlag som 

rör hela den geografiska kommunen och utgör en av de grunder som 

kommunen kan använda vid bedömning och beslut rörande lovärenden. I 

programmet finns bland annat underlag gällande Hallmanska planen och dess 

fastigheter. 

  

Hallmanska planen från tidigt 1900-tal är inte en detaljplan utan en del av ett 

riksintresseområde AC 14 som beslutats av riksantikvarieämbetet. 

Stadsplanens karaktär som tidig trädgårdsstad med bla ringvägar och 

stickvägar, villor med trädgårdar där uthus ställts i bakkant, ses som 

skyddsvärd i huvudsak relaterat till de ursprungliga värden som stadsplan. 

Därtill har ett antal av fastigheterna inom den stadsplanen utpekats särskilt i 

det kulturprogram som tagits fram för att stödja kommunen i uttolkning av 

riksintresset och de värden som där ska skyddas enligt plan och bygglagen. 

  

Under 2018 har Länsstyrelsen i Västerbotten meddelat Robertsfors kommun 

att de förändrat områden för riksintresse kulturmiljö inom kommunen. Dessa 

är nu inrapporterade till Riksantikvarieämbetet och kommunen har inte i 

denna process haft någon möjlighet att lämna synpunkter inför förändringen. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har dock meddelat att de önskar vara 

kommunen behjälplig i att kunna utröna och utveckla hanteringen av det nya 

riksintresset. Samtidigt har regeringen beslutat att Norrbotniabanan kommer 

att byggas. Båda dessa riksintressen överlappar varandra geografiskt till del 

och har en stor påverkan på Robertsfors tätort. Därför är det angeläget att ta 

fram riktlinjer för hur kommunen ska hantera dessa riksintressen i den 

fysiska planeringen. 

  

Förvaltningen har föreslagit att kommunen ska ta fram en fördjupad 

översiktsplan för Robertsfors tätort. Inom planprocessen kan alla frågor som 

rör samhället som t ex infrastruktur, kulturmiljö, naturvärden och önskad 

bebyggelseutveckling hanteras. 

  

När de reviderade riksintresseområdena är införda kommer Robertsfors 

kommun att behöva uppdatera eller ersätta det befintliga 

kulturmiljöprogrammet. Utifrån plan- och bygglagens 8 kap 13§ är det 

byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt 

är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg för att 

paragrafen ska vara tillämplig. 
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Byggnadsnämndens ställningstagande att en byggnad eller ett 

bebyggelseområde är särskilt värdefullt har rättsverkan gentemot enskilda. 

Byggnadsnämnden måste därför fatta ett särskilt beslut om detta. Den 

enskilde har då möjlighet att ifrågasätta kommunens bedömning genom att 

överklaga beslutet. 

  

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är 

särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Detsamma gäller om en 

byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av 

kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta 

sådan särskilt värdefull bebyggelse. Den bedömningen gäller även val av 

fasad- och takbeklädnader.  I övriga situationer måste byggnadsnämnden 

göra en bedömning i det enskilda fallet. Som underlag för sin bedömning kan 

kommunen utnyttja olika typer av material som till exempel 

kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i 

översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder 

det på att området är ett särskilt värdefullt område. 

  

För att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens 

handläggare är det lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar 

vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt 

värdefulla. Observera att det dock enbart kan handla om en bedömning, det 

slutliga ställningstagandet måste göras i varje enskilt fall, men en fördjupad 

översiktsplan och ett reviderat kulturmiljöprogram kommer att utgöra viktiga 

beslutsunderlag för hur kommunen kommer att hantera även enskilda 

ärenden. 

  

Allmänna utskottet beslutade därför att uppdra till samhällsbyggnadschef att 

hösten 2018 återkomma med information om hur den fördjupade 

översiktsplanen ska tas fram. 

  

Gällande ersättning till enskild fastighetsägare vid val av fasad- och 

takbeklädnader ser inte förvaltningen något underlag för sådan ersättning i 

lagstiftning eller prejudikat. Förvaltningen anser det även mycket svårt att 

hantera likvärdig handläggning för en sådan ersättning. 

  

Bilaga: Motion 3/2018 

   

Kommunchefens förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att finna motionens tre första att-satser (rörande upphävande av 

kulturmiljöprogram och lov) som besvarade samt att avslå fjärde att-satsen 

rörande ekonomisk ersättning till fastighetsägare. 
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Yrkanden: 
Lars Tängdén (C) Bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen 

Patrik Nilsson (S) Bifall till liggande förslag 

  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att liggande förslag 

vunnit bifall. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finna 

motionens tre första att-satser (rörande upphävande av kulturmiljöprogram 

och lov) som besvarade samt att avslå fjärde att-satsen rörande ekonomisk 

ersättning till fastighetsägare. 

   

Reservation 
Lars Tängdén och Kenneth Isaksson reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

 

Yrkanden: 
Lars Tängdén (C) Bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen 

Patrik Nilsson (S) Bifall till liggande förslag 

  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Allmänna 

utskottets förslag vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att finna motionens 

tre första att-satser (rörande upphävande av kulturmiljöprogram och lov) som 

besvarade samt att avslå fjärde att-satsen rörande ekonomisk ersättning till 

fastighetsägare 

  

Reservation 
Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Yrkanden: 

Patrik Nilsson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Forsberg (L) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Lars Bäckström (C) Bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall till motionen 

 

Omröstningsresultat: 18 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstår 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

 Motionens tre första att-satser (rörande upphävande av 

kulturmiljöprogram och lov) anses besvarade. 

 

 Fjärde att-satsen rörande ekonomisk ersättning till fastighetsägare avslås. 
 

   
 Reservation 

  Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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  Kf § 92   Dnr 9018/178, 179, 180, 215.109 
  

Svar Medborgarförslag 1, 2, 3, 6/2018    
  
Eleverna på Bygdeå skola har inkommit med fyra medborgarförslag. 

  

Bilagor: 

1/2018 

2/2018 

3/2018 

6/2018 

  

Svar på medborgarförslag 

  

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

kommunfullmäktige att anse medborgarförslagen besvarade. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslagen 

besvarade. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslagen anses besvarade. 
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  Kf § 93  Dnr 9018/111.109 
 

Antal ersättare i kommunstyrelsen 
 

Patrik Nilsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska utses  

19 ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige utser 19 ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 


