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Beslutande Patrik Nilsson (S) 

Lars Tängdén (C) 

Hans Lindgren (S) 

Ingrid Sundbom (C) 

Ove Lindström(S), ersättare för Gun Ivesund (S) 

Kenneth Isaksson (M) 

Sandra Brändström (S) deltog fr o m § 145 

Marta Pettersson (C), ersättare för Magnus Forsberg (L) 

Per Boström Johansson (S) 

Gabrielle Boström (KD)   

Kjell-Åke Nilsson (S)  

Robert Lindgren (S) 

 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Eva Marklund, sekreterare 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 144 - 163 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén        

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 
2018-10-30 

 

Datum för anslags uppsättande                  2018-11-05 Datum för anslags nedtagande    2018-11-26 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund      
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Ks 144  
 
Information kommande kostupphandling 
 
Kommunchef Karin Ahnqvist informerade angående kommande 

kostupphandling. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-10-30            Sida 4         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf   

 

 

Ks § 145   Dnr 9018/301.109 
 

Arbetsmarknadsenheten 2019 
 

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.  

 

Bilagor: 

Arbetsmarknadsenheten 

PP-presentation 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att godkänna ny organisation: Arbetsmarknadsenhet 2019 

 

Att Bruksam fr. o m januari 2019 blir en permanent del av 

Robertsfors kommuns arbetsmarknadsenhet. En egen resultatenhet 

i koncernen. 
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Ks § 146 
 
Region Västerbotten, återrapport regionbildning 
 
Information angående regionbildning Region Västerbotten. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-10-30            Sida 6         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 147 
 
Norrbotniabanegruppens aktiviteter 2018 
 

Muntlig information rörande Norrbotniabanegruppens aktiviteter 

2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Ks § 148  Dnr 9018/262.109 
  
Tillgängliga lägenheter i Ånäset, försäljning fastigheter 
Nybyn 51:1 och 51:2 från RoBo till SBO 
  

Kommunfullmäktige beslutade 181008 § 88 att återremittera 

rubricerat ärende för att få kompletterande handlingar och 

information.  

 

SBO kommer till Centrumhuset i Robertsfors den 13 november  

kl 10.00 för att informera och svara på frågor. En inbjudan har 

skickats ut på mail till alla ledamöter i kommunfullmäktige. 

  

Kommunfullmäktige har 2016 och 2017 gett RoBo uppdrag att 

genom bostadsförsörjningsstrategi och utvecklingsplan att arbeta 

mer aktivt med att ställa om och utveckla sitt bostadsbestånd för att 

bättre möta behovet på bostadsmarknaden. Som en del av det 

arbetet har kommunen haft kontakt med Statens 

bostadsomvandling AB (SBO), vilka 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 teknisk studie för att undersöka möjligheten att gå 

vidare med projektet. Bägge parter anser att förstudien visar att 

projektet bör genomföras. 
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
  

Vad vill SBO och RoBo? 
Husen Brogatan 10 och Sågvägen 3 föreslås 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. 

 

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. 
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
 

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. 

 

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 Mårsgården 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.
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
  

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. 

 

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. 
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
  

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. 

 

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. 
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
  

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag 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. 

 

Robertsforsbostäder behandlar vid sitt möte 181006 § 44 frågan om 

återremiss vilket ej föranleder något ändrat förslag till beslut från 

stiftelsen till kommunfullmäktige, tidigare lämnade förslag till 

beslut ligger fast.  

 

Underlag 
Bostadsförsörjningsplan 

Utvecklingsplan , KF § 95 

 

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. 

 

Yrkanden: 

Lars Tängdén (C), ärendet bordläggs. 

Robert Lindgren (S) bifall till liggande förslag. 

Hans Lindgren (S) bifall till liggande förslag. 

Ingrid Sundbom (C) avslag till liggande förslag. 

Gabrielle Boström (KD) avslag till liggande förslag. 

Kenneth Isaksson (M) avslag till liggande förslag. 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för bordläggning. 
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Forts Ks § 148 Dnr 9018/262.109 
 

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

kommunsstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 
Reservation: C, M och KD 

 

Ordföranden ställer liggande förslag att sälja fastigheterna Nybyn 

51:1 och 51:2, till Statens bostadsomvandling för 1 kr, mot avslag 

till beslutet och finner att liggande förslag vunnit bifall. 

 

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. 

 

 

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

för eget yrkande. 
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   Kommunchef   

 

 

Ks § 149   Dnr 9018/295.109 
 
Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljöarbete 
 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Revisionsrapporten godkänns. 

 

Uppföljning görs efter 6 månader. 
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Ks § 150                        Dnr 9018/292.109 
  
Utvidgning av verksamhetsområde för vatten - 
fastigheten Öndebyn 8:2 
  

Ägaren till fastigheten Öndebyn 8:2 har 2018-10-07 inkommit med 

en ansökan om utvidgning av verksamhetsområdet för vatten att 

omfatta även deras fastighet. Fastigheten har idag ett eget 

vattenbrunn som har sinat i sommarens torka. 

  

Fastigheten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för 

vatten vilket innebär att kommunen inte har skyldighet att ansluta 

fastigheten till vattenledningsnätet och att taxan för 

anläggningsavgifter inte heller gäller. Närmaste kommunala 

vattenledning ligger ca 450 meter från fastigheten. 

  

Kostnaden för att ansluta fastigheten beräknas till 150 000 kr. 

 

Bilaga 1: Ansökan 

Bilaga 2: Karta Öndebyn 8.2 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

  

Att verksamhetsområdet för kommunalt vatten utvidgas att 

inkludera bostaden på fastigheten Öndebyn 8:2. Eftersom bostaden 

ligger på ett betydande avstånd från närmaste anslutningspunkt tas 

en särskild anläggningsavgift för detta ut på 150 000 kr. I denna 

avgift ingår att kommunen anlägger en servisventil intill 15 meter 

från husliv. 
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Ks § 151   Dnr 9018/277.109 
  
Angående ny medlem i Samordningsförbundet 
Umeåregionen 
  

Den 2 maj 2005 bildades Samordningsförbundet Umeå av Umeå 

kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och 

Länsarbetsnämnden (Numera Arbetsförmedlingen). Från och med 

den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då 

under namnet Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Från och med 

den 1 januari 2015 utvidgades förbundet ytterligare med 

kommunerna Vindeln och Nordmaling under namnet 

Samordningsförbundet Umeåregionen. Den 1 januari 2017 gick 

även Robertsfors kommun med i Samordningsförbundet 

Umeåregionen. 

  

Under våren 2018 har Bjurholms kommun ansökt om medlemskap 

i förbundet och den 8 juni behandlade förbundsstyrelsen den 

ansökan. Styrelsen äger inte rätt att besluta om nya medlemmar 

utan dess uppdrag är att lämna rekommendation till medlemmarna. 

  

Styrelsen beslutade också att innan beslut om ny förbundsordning 

fattas skicka ut den på remiss till nuvarande medlemmar. Detta har 

gjorts och Vännäs kommun har inkommit med förslag att förstärka 

förbundsordningen gällande jämställdhet. Detta har gjorts genom 

att förstärka paragraf 4 meden skrivning om likabehandling. 

  

Kommunsstyrelsens förslag 
  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige. 

  

 att godkänna Bjurholms kommuns ansökan om medlemskap 

från och med den 1 januari 2019 

  

 att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 

januari 2019 

 

Bilagor: 
Skrivelse Samordningsförbundet 

Förbundsordning 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-10-30            Sida 17         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf   

 

 

Ks § 152   Dnr 9018/210.109 
  
Svar Motion 17/2018 - Konferenser och möten på distans 
  

Motionären föreslår att kommunen alltid ska överväga deltagande 

vid möten och konferenser på distans samt att kommunens 

resepolicy ska kompletteras med att vid möten och konferenser ska 

det alltid övervägas om det är möjligt att delta på distans. 

 

Bilaga: Motion 17/2018 

  

Idag finns allt större möjligheter att delta vid seminarium via 

videokonferens eller annan enklare teknisk utrustning (PC med 

kamera). Möjligheten har inte minst ökat genom att SKL (Sveriges 

kommuner och landsting), Region Västerbotten, Västerbottens läns 

landsting och även till del Länsstyrelsen i Västerbotten tydligt 

utökat sina utsändningar/seminarium. Det blir även allt mer vanligt 

att privata aktörer även erbjuder möjlighet till webinarium eller 

dyligt i utbildningssyfte. 

  

Personal från Robertsfors kommun deltar regelbundet på denna typ 

av seminarium och uppskattar många gånger möjligheten att kunna 

delta utan långa resor och bortavarande från verksamheten. 

Regelbundet hålls även arbetsmöten mellan kommunen och andra 

myndigheter med stöd av plattformar såsom Skype men även 

nyttjas telefonkonferensmöten flitigt.  Det har samtidigt visat sig att 

deltagande som bygger på interaktiva inslag såsom 

gruppdiskussioner, workshops mm fungerat sämre vid 

distansdeltagande vilket ger medarbetarna erfarenhet om vilka 

möten/träffar som lämpar sig väl för distanslösningar och vilka som 

kan ge bättre effekt vid fysiska möten. 

  

Att komplettera resepolicyn med en uppmaning om att överväga 

möjlig distanslösning är en anpassning till den förutsättning som nu 

finns och ej fanns vid tiden då resepolicyn togs fram och 

utvecklingen av kommunens möjlighet att arbeta och resa. 

  

Kommunstyrelsens förslag  
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 

om konferenser och möten på distans. 

  

Förslagen inarbetas i kommunens resepolicy. 
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   Kommunchef  

 

 

Ks § 153   Dnr 9018/293.109 
  
Beredning ny delegationsordning kommunstyrelsen 
  

Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över relaterat till 

vissa förändringar i den politiska organisationen inför 2019, vissa 

förändringar i lagstiftning samt frågor som uppkommit i 

förvaltningen och från politiska företrädare gällande 

delegationsefterlevnad. Det är av stor vikt att kommunstyrelse 

känner sin delegation och att delegationsordningen är så tydlig att 

inga tveksamheter föreligger rörande vem som får fatta beslut i 

olika frågor. 

  

Förslaget är att extern konsult gör en genomlysning av nuvarande 

delegationsordning med hänsyn till lag och förordning. Konsulten 

bör även genomföra intervjuer med sektorchefer, personalstrateg, 

ekonomichef och kommunchef samt kommunalråd och 

sektorspresidier, gällande deras syn på behov av revidering av 

delegationsordningen. Utifrån detta föreslås konsult i december 

2018 inkomma med ett förslag till ny delegationsordning för 

kommunstyrelsen. 

  

Förslaget till ny delegationsordning kan på så sätt beredas av 

tillträdande utskott och kommunstyrelse första kvartalet 2019. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
  

Att uppdra till kommunchef att säkerställa att förslag till ny 

delegationsordning tas fram till december 2018 med hjälp av 

externt konsultstöd.   

  

Delegationsordningen skickas ut på remiss i den politiska 

organisationen. 
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   Energimyndigheten  

 

 

Ks § 154   Dnr 9018/224.109 
  
Riksintresse för vattenkraft – Ändrat beslut 
  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25 § 121 att inte ha några 

synpunkter på förslagen till riksintressen. 
  

Många har hört av sig angående detta. Därför har Allmänna 

utskottet beslutat ta upp ärendet igen för nytt beslut. 
  

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i 

energisystemet och har därför föreslagit att vattenförekomster (till 

exempel del av älv, sjö eller damm) kopplade till de 250 viktigaste 

vattenkraftverken ska utpekas som riksintresse. 
  

Länsstyrelsen har fått förslagen på nya riksintressen på samråd. 

Geografiskt utpekade områden samt förslag till värdebeskrivningar 

finns på nedanstående länk: 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-

energiandamal/riksintressen-for-vattenkraft/ 
  

Energimyndigheten ser gärna att Länsstyrelsen samordnar sitt 

yttrande med kommunerna i länet och Länsstyrelsen önskar därför 

kommunens eventuella synpunkter på förslagen till riksintressen. 

  

Bilaga: Skrivelse Energimyndigheten 2018-05-15 

  
 Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att Robertsfors 

kommun utifrån Rickleåns strategiska roll i samhällets kommande 

utveckling och tillväxt, motsätter sig förslaget från 

Energimyndigheten. 

  

Förändring av tidigare beslut föreslås utifrån att: 

  

1. Robertsfors kommun anser att Rickleån har en viktig strategisk 

roll i samhällets kommande utveckling och tillväxt. 

2. Robertsfors kommun arbetar idag i flera projekt tillsammans 

med olika aktörer för att uppnå kravet på att alla vattendrag 

skall uppnå god ekologisk status (GES) till 2021 alt. 2017. För 

att Rickleån skall klara detta (GES) kan en riksintressestämpel 

allvarligt förhindra detta. 

3. Robertsfors kommun framhåller generellt att det är viktigt att 

vara restriktiv vid utpekande av riksintressen, eftersom 

riksintressestämpeln riskerar lägga en ”våt filt” över områden 

som idag förvaltas av kommunen.
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   Energimyndigheten  

 

 

 

Forts Ks § 154  Dnr 9018/224.109 
 

Tilläggsyrkande  
Ingrid Sundbom (C): Skriv in att Robertsfors kommun värnar om 

vattenkraften i Rickleån. 

 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 

det avslås. 

 
 Kommunstyrelsens beslut 
  

Att Robertsfors kommun utifrån Rickleåns strategiska roll i 

samhällets kommande utveckling och tillväxt, motsätter sig 

förslaget från Energimyndigheten. 

  

Förändring av tidigare beslut föreslås utifrån att: 

  

1. Robertsfors kommun anser att Rickleån har en viktig strategisk 

roll i samhällets kommande utveckling och tillväxt. 

2. Robertsfors kommun arbetar idag i flera projekt tillsammans 

med olika aktörer för att uppnå kravet på att alla vattendrag 

skall uppnå god ekologisk status (GES) till 2021 alt. 2017. För 

att Rickleån skall klara detta (GES) kan en riksintressestämpel 

allvarligt förhindra detta. 

3. Robertsfors kommun framhåller generellt att det är viktigt att 

vara restriktiv vid utpekande av riksintressen, eftersom 

riksintressestämpeln riskerar lägga en ”våt filt” över områden 

som idag förvaltas av kommunen. 

   

 

 

  Reservation: Ingrid Sundbom (C), reserverar sig till förmån för 

  eget tilläggsyrkande.
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Ks § 155   Dnr 9018/291.109 
  
Avgifter för måltider under året 2019 
  

Extern försäljning:    År 2018                   År 2019 
Matabonnemang 

äldreboenden                3 090 kr/månad       3 090 kr/månad 

Korttidsboende                100 kr/dygn             100 kr/dygn 

Personallunch                    65 kr/port. inkl.m    65 kr/port. inkl. m  

Elevpraktikanter                35 kr/port. inkl.m    35 kr/portion inkl.m  

   

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

  

Att avgifterna beslutats enligt förslag och de gäller från den  

1 januari 2019. 
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Ks § 156   Dnr 9018/307.109 
 
Avgifter 2019 - Barn- och utbildning 
                                          
Ett förslag på avgifter inför 2019 gällande musikskolan, uthyrning 

av skollokaler och pedagogiska luncher. 

  

Bilaga: Avgifter och taxor 2019 

                                                                                   

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter och taxor för 2019 enligt förslag. 
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   Bou   

 

 

Ks § 157  Dnr 9018/308.109 
 
Anmälan om skolpliktsbevakning 
  

Kommunstyrelsen fastställde rutinen för skolpliktsbevakning den 

25 september 2018 § 136. En anmälan om en skolpliktsbevakning 

inkom till sektor barn- och utbildning den 14 juni 2018 vilket 

delgavs utskottet den 17 september 2018 § 56. Aktuell elevens 

närvaro har väsentligt förbättrats höstterminen 2018 jämfört med 

samma period hösten 2017. 

  

Bilagor: 

Närvaro 

Procentuell närvaro 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utifrån att elevens närvaro under höstterminen 2018 (v27-40) 

totalt sett ligger på 99,4% föreslår barn- och utbildningsutskottet 

kommunstyrelsen att ärendet om skolpliktsbevakning avslutas utan 

åtgärd. 

 

Kommunstyrelsens beslut enligt barn- och 
utbildningsutskottets förslag. 
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   Socialchef  

 

 

Ks § 158  Dnr 9018/309.109 
 

Serviceboende enligt LSS 

Ärendebeskrivning 

Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna – 

gruppbostad och servicebostad.  

 

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av 

tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till 

hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal 

lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast 

personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive 

fritids- och kulturella intressen.  

 

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till 

gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i 

regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i 

samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-

runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon 

behöver. 

  

I Robertsfors kommun har vi i dagsläget två gruppbostäder, 

Bergmästargatan och Bäckvägen, men vi saknar en servicebostad 

enligt LSS. Det har nu uppstått behov av en sådan bostad dels för 

att verkställa befintligt beslut och dels för att tillmötesgå en väntad 

efterfrågan i närtid. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

                  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att föreslå Kommunstyrelsen ge socialchef i uppdrag att starta ett 

Serviceboende enligt LSS i fd Vegas lokaler. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdrag ges att starta ett Serviceboende enligt LSS i före detta 

Vegas lokaler, samt att återkomma med kostnader angående detta. 
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   Socialchef  

 

 

Ks § 159   Dnr 9018/303.109 
 
Slutredovisning av var tredje helg projektet 
 

Socialutskottet har 2018-10 15 § 115 beslutat överlämna rapporten 

till Kommunstyrelsen för kännedom. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och ger socialutskottet 

uppdraget att jobba vidare i projektets anda. 
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   Socialchef  

 

 

Ks § 160   Dnr 9018/300.109 
 
Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 
  

Sammanfattning 

De ekonomiska riktlinjerna är reviderade. I den handling ni har 

finns också de rutiner som anställda kommer att arbeta efter. 

Handlingen innehåller således både riktlinjer som de fattar beslut 

om, samt rutiner hur arbetet ska genomföras. 

För att förtydliga vikten av barnperspektiv, samt familjerelaterat 

våld så finns där två inledande kapitel som lyfter detta särskilt. 

  

Därefter är planering att revidering skall ske en gång per år, med 

målet mars/april 

 

Beslutsunderlag 

Reviderade Riktlinjer         

        

Kommunstyrelsen socialutskott beslutar 
Att föreslå kommunstyrelsen anta reviderade riktlinjer ekonomiskt 

bistånd och att de ska gälla från den 15 oktober 2018. 

 

Yrkande Lars Tängdén (C): Återremiss för att ordna till texten så 

den passar Robertsfors kommuns organisation. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det 

vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss för att ordna till texten så den passar Robertsfors 

kommuns organisation. 
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   Zorica Grubor  

 

 

Ks § 161  Dnr 9018/302.109 
 
Deltagande i Modellkommuner 
  

Robertsfors Kommun har fått en inbjudan att delta i 

Modellkommuner, som är ett koncept gjort på benchmarking-

principen gällande jämställdhetsfrågor. Det vill säga, ett gäng 

kommuner i Sverige har utmärkt sig i sitt arbete kring 

jämställdhetsintegrering och vill delge framgångsfaktorer samt 

riskområden för andra deltagare, för att på så vis effektivisera och 

säkerställa att jämställdhetsarbetet går åt rätt håll. 

Modellkommuner finns för att verka för ett samhälle som är inte 

bara är formellt utan även reellt jämställt. 

 

För oss är detta en ytterst passande insats eftersom vi fått vårt 

internationella jämställdhetsprojekt med Kenya beviljat och ska 

under tre års tid jobba med just dessa frågor. Deltagandet i 

Modellkommuner innebär att under 2019-2020 ska en 

nyckelperson, en chef och en politiker närvara vid 4 olika träffar, 

varav en träff är i Stockholm. Efter dessa två år förväntas vår 

kommun ställa upp som mentor. Deltagarna står själva för 

kostnader för ev. utbildningsinsatser, lokal, resor mm 

  

Kommunsstyrelsens beslut 
 

 Att Robertsfors kommun tackar ja till inbjudan att delta i 

projektet Modellkommuner. 

 

 Att Robertsfors kommun eftersträvar att samnyttja 

resurserna i Modellkommun-projektet med de två 

Machakosprojekten. 

  

 

Bilaga: SKL - Plan modellkommuner 2019 
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   Kf   

 

 

Ks § 162 
 

Redovisning av tagna beslut 
  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen är mottagen. 
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Ks § 163 
 
Delgivningar 
 

9018/279.109 Uppsägning av Lokalt samverkansavtal hjälpmedel 

och tjänster i förskrivningsprocessen 

 

9018/288.109 Bidrag vi nybyggnation 

 

9018/296.109 Samordningsförbundets halvårsrapport 2018 

 

Förbundsstyrelsens protokoll 2018-09-27 

 

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör 

 

Delgivning delegationsbeslut barn- och utbildning 

 

Slutbesked Mårsgården 4 

 

 

 

 

  


