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Plats och tid   Centrumhuset, Robertsfors  2018-12-03, kl 13.00 – 15.35 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (S)                                

Gun Ivesund (S)                                           

Mona Andersson (S)                          

Olov Nilsson (S)                                                                       

Lars-Gunnar Andersson (S)                    

Sara Mi Liljeholm (S) 

Robert Lindgren (S)                                                          

Mimmi Norgren Hansson (S)                    

Jimmy Nyman (S)   

Eva Jonasson (S)                                                               

Carl-Johan Pettersson (S) 

Josefin Elvinsson (S)                                 

Karl Samsami (S)  

Hans Lindgren (S), tj ers 

Sandra Brändström, tj ers  

     

        

 

Lars Tängdén (C) 

Ingrid Sundbom (C) 

Marie Viberg (C)   

Lars Bäckström (C) 

Desiree Ölund (C) 

Bo Lundqvist (C) 

Gunilla Björn (C) 

Erland Robertsson (C) 

Karl-Fredrik Holmberg (C) tj ers 

Lars Pettersson (C) tj ers 

Kenneth Isaksson (M)    

Gabrielle Boström (KD) 

Paavo Ruokojärvi (V) 

Melker Gustavsson (SD) 

 

 

  
 
 
Övriga deltagare 

 

 
Ove Lindström (S), Agneta Pettersson (S), Gunnar Parment (V) 

 

Utses att justera Bo Lundqvist (C), Hans Lindgren (S) 
 

Justeringens tid och plats 2018-12-10 , kl 13.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 123 – 138 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Robert Lindgren   
 

 Justerare                                                           

 Bo Lundqvist                        Hans Lindgren 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2018-12-03 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-12-11 Datum för anslags nedtagande 2019-01-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Kf § 123  Dnr 9018/290.109 
 
Medborgarförslag 8/2018 - Policy ang gåvor eller blommor till ex 
föreläsare 
 

Ingela Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att man 

vid de tillfällen man köper gåvor eller blommor till exempelvis föreläsare, 

istället har som policy i Robertsfors kommun (alla verksamheter), att skänka 

motsvarande pengar till organisationer som exempelvis Happy smile som 

opererar käk- och gomspalt i utvecklingsländer. 

 

Den man tackar får istället för present ett gåvobevis till vilken organisation 

pengarna överlämnas.  

 

Bilaga: Medborgarförslag 8/2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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Kf § 124  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 har den 13 november informerat och svarat på frågor angående 

förslaget. 21 ledamöter deltog vid informationsmötet. Bilaga 

presentation. 

 

Ärendet   
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 Kf § 124  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 Kf § 124  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 Kf § 124  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 förslag till 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 Kf § 124  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 Kf § 124  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  

  

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 Kf § 124  Dnr 9018/262.109 
 

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

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. 

_  _  _ 

 

 

Extra kommunstyrelse 181203 

 

Yrkanden: 

Lars Tängdén (C) fortsatt återremiss. Fullödigt material ska finnas med, 

medverkande parter ska få möjlighet att säga sitt. 

Ingrid Sundbom (C) bifall till Lars Tängdéns yrkande. 

Hans Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Robert Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gun Ivesund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

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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   Verkställande funktionär Robo  

 

 

Forts Kf § 124  Dnr 9018/262.109 
 

Kommunfullmäktige 181203 

 

Yrkanden: 

Lars Tängdén (C) saknar remissyttranden från råden, yrkar på fortsatt 

återremiss. Bättre handlingar. 

Paavo Ruokojärvi (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Bäckström (C) avsiktsförklaring finns inte med i underlaget, bifall till 

återremiss. 

Olov Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kenneth Isaksson (M) bifall till återremiss. 

Hans Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gabrielle Boström (KD) bifall till återremiss. 

Sara Mi Liljeholm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Desiree Ölund (C) bifall till återremiss. 

 

Lars Bäckström (C) och Lars Tängdén (C) yrkar på avslag om det inte blir 

återremiss. 

 

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 att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

 

Med 16 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 

avgöras idag. 

  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 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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   M Hansson  

 

 

Kf § 125   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. 

 

Yrkanden 

Lars Tängdén (C): Återremiss , handlingar saknas. 

Paavo Ruokojärvi (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremiteras eller avgöras idag, och 

finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras. 

 

 

 

Paavo Ruokojärvi (V) vill ha följande skrivning till protokollet: 

Att precisera att individfokus ska vara överripande och inte ideologiskt styrt. 

Privata aktörer måste vara fullvärdiga alternativ när placering av individer 

utförs. 
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Sökanden 
 

 

 

Kf § 126                        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 föreslår 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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 127  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. 

 

Bilagor: 
Skrivelse Samordningsförbundet 

Förbundsordning 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Inarbetas i resepolicyn.  

 

 

Kf § 128                          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 till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om 

konferenser och möten på distans. 

  

Förslagen inarbetas i kommunens resepolicy. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 129   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 till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

  

Att avgifterna beslutats enligt förslag och att de gäller från den 1 januari 2019. 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 130          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 till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter och taxor 

för 2019 enligt förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 131  Dnr 9018/328.109 
 
Avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 2019 
 
Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2019 (1/12 av 0,5392 gånger 

prisbasbeloppet). 

 

Beslutsunderlag 
Avgifter 2019 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
                    
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifterna inom 

socialutskottets verksamhetsområde för 2019. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifterna inom 

socialutskottets verksamhetsområde för 2019. 

 

Redaktionella ändringar görs. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 132  Dnr 9018/332.109                    
                   
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 
                                          

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 

kan få ersättning för är 46 080 kr per månad för 2018. Skolverket har ännu inte 

publicerat inkomsttak och avgiftsnivå för 2019 men kommer att göra det senast 

den 1 december 2018. 

  

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja maxtaxan för 

barnomsorgsavgifter från och med den 1 januari 2019 i enlighet med av 

Skolverket fastställt inkomsttak och avgifter samt att förklara punkten 

omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja maxtaxan för 

barnomsorgsavgifter från och med den 1 januari 2019 i enlighet med av 

Skolverket fastställt inkomsttak och avgifter. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 133    Dnr 9018/321.109 
  
Turismsamarbete Umeåregionen 2019 - Avtalsförslag, Visit 
Umeå AB 
 

Umeåregionens kommuner har under många år samarbetat för att 

stärka besöksnäringen i regionen. Genom projekt Effekt, ett 3 årigt EU 

projekt med syfte att utveckla besöksnäringen i Umeåregionen, som 

avslutas hösten 2018 framkommer tydligt vikten av en samlad 

strategi för regionen som besöksmål. 

Det krävs mycket och stora resurser för att nå fram till inresande 

besökare. Det är dessutom många konkurrerande destinationer i norra 

Sverige som satsar intensivt med både EU-medel och kommunala 

medel för att sätta deras destinationer på kartan. Som enskilda 

kommuner är det oerhört svårt att konkurrera som besöksmål, men 

tillsammans kompletterar kommunerna varandra. Umeå har 

boendeanläggningar i hög standard, kultur, kulinariska upplevelser 

och shopping, kranskommunerna står för aktiviteter, naturupplevelser, 

kultur och äventyr. Det är därför viktigt att vi samverkar för att göra 

regionen intressantare, starkare och förbättra vår position som ett 

besöksvärt mål på kartan. Detta genom bland annat paketering av 

reseanledningar till riktade målgrupper såväl externa som interna. 

Besöksnäringsstrategin för Umeåregionen, bifogad till detta 

dokument, har gemensamt arbetats fram med kommunernas ansvariga 

tjänstepersoner för turism, Visit Umeå Turistcenter och Visit Umeå 

AB. Syftet med strategin är att driva inresande privatresenärer till 

Umeåregionen samt vara ett underlag till ett framtida 

varumärkesarbete som ska ge riktlinjer för hur destinationen ska 

positionera sig. Tanken är att strategin årligen ska följas upp, revideras 

och utvärderas för att hållas ajour med utvecklingen av 

besöksnäringen. 

  

Umeåregionens kommuner har genom avtal samverkat i över tio år 

kring turistinformation och marknadsföring. Den 1 januari 2019 

övertas Umeå kommuns verksamhet, Visit Umeå Turistcenter, av 

Visit Umeå AB. Då denna verksamhet inkluderar utveckling, 

marknadsföring och införsäljning av det privatturistiska innehållet mot 

relevanta målgrupper och marknader är det ytterst relevant att skriva 

ett samverkansavtal med denna part, som kan ersätta tidigare avtal. 

Avsikten är att reglera några av de förutsättningar som finns angivna i 

det befintliga avtalet med syfte att skapa förutsättningar för utveckling 

av samarbetet i Umeåregionen under år 2019. 
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Forts Kf § 133    Dnr 9018/321.109 
  

Det befintliga samverkansavtalet har pågått sedan 2012 men löper ut den sista 

december år 2018. Avtalstiden för tilläggsavtalet gäller från och med 1/1 år 

2019 och längst till och med 31/12 år 2019. 

  

Bilagor: 
Befintligt samverkansavtal 

Tillägg till befintligt samverkansavtal 

Besöksnäringsstrategin för Umeåregionen 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
       

Att kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal för 2019 med Visit Umeå AB 

avseende besöksnäring. 

 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

besöksnäringsstrategi för Umeåregionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal för 2019 med Visit Umeå AB 

avseende besöksnäring. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta besöksnäringsstrategi 

för Umeåregionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 134   Dnr 9018/318.109 
  
Rekommendation till Landstinget och Länets kommuner 
beträffande beslut om framtida struktur för samverkan 
mellan regionkommunen och länets kommuner avseende 
vård och omsorg 
  

Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning 

beträffande samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner 

avseende vård och omsorg, genomförts.  

En slutrapport redovisades för den politiska styrgruppen 2018-09-27. 

(bilaga 1). 
  

Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de 

som ingår i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning 

om samverkan och nationella utredningar inom området vård och 

omsorg. 
  

Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre 

seminarier där sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga 

kommuner har varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå 

med endera kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De 

flesta kommuner har även varit representerade av socialnämnder eller 

motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder. På 

tjänstepersonsnivå har föregående nämnder representerats 

i stor utsträckning. Landstinget har representerats av hela eller delar av 

presidierna i Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 

Nämnden för funktionshinder och habilitering samt Nämnderna för 

folkhälsa och primärvård. Hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande 

hälso- och sjukvårdsdirektör har deltagit tillsammans med tf 

Primärvårds-direktör. Tjänstepersoner från centrala 

samverkansgrupper på regional nivå har deltagit, liksom företrädare 

från Region Västerbotten. 
  

Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter 

i förslaget och på kommande process. De synpunkter som då 

framkommit har varit genomgående positiva och konstruktiva. 

Synpunkter från seminarierna har också beaktats i utredningens 

slutrapport. 
  

Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En 

sammanfattning av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2. 
  

Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner 

eller andra metodfrågor.  

De bör utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut 

om de huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från länets 

kommuner och från landstinget.
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Forts Kf § 134   Dnr 9018/318.109 
  

Den politiska Styrgruppen för projektet Regionkommun 2019, rekommenderar 

länets huvudmän att besluta om den föreslagna strukturens huvudpunkter enligt 

bilaga 2. Utredningsrapporten i sin helhet får utgöra en grund i 

implementeringsarbetet.  Beslut från samtliga huvudmän skulle kunna föreligga 

innan årsskiftet. 

  

För att – under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att påbörja 

en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns ett direktiv för 

ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3. Projektets slutliga 

utformning fastställs senare i en projektplan som innehåller tidplan, mål och 

delmål. Eftersom projektet berör så många som 16 huvudmän, föreslås i 

direktivet att nuvarande politisk styrgrupp för samverkansarbetet, AC- 

konsensus, får representera huvudmännen som politisk styrgrupp i 

implementeringsprojektet och besluta om projektplanen. Projektets resultat 

tillställs samtliga huvudmän för vederbörliga beslut. 

  

Om implementeringsprojektet skulle bli föremål för ett senare separat beslut kan 

arbetet sannolikt påbörjas ett halvår senare. 

  

Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019 rekommenderar 

Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att besluta: 

  

att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga 2; samt 

  

att godkänna förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som skall 

leda fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt  

bilaga 3. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovanstående 

rekommendation. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovanstående 

rekommendation. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

Underlag: 
Missiv 

Rekommendation till beslut 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 
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Kf § 135  Dnr 9018/325.109 
  
Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen 
  

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att från och 

med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret 

enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 

2010:639) och därmed även få bilda region med direktvalt 

regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga 

kommuner har ställt sig positiv till denna förändring. 

  

Den 19 juni i år beslutade Riksdagen att det regionala 

utvecklingsansvaret från och med nästa år ska överföras till samtliga 

landsting. Ansökan medför att regionförbundet Västerbottens län 

avvecklas och att deras uppdrag inkorporeras i den blivande 

regionkommunen. En särskild fråga att hantera är organisationen av 

den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och 

kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara 

regional kollektivtrafikmyndighet. 

  

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit 

föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, 

förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon 

entydig bild över hur den framtida organisationen av 

kollektivtrafikmyndigheten ska utformas. 

  

I lag (201:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och 

kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken 

såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att 

antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Eftersom 

regionförbundet upphör, medför det att landstinget och kommunerna 

behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och 

med 1 januari 2019. 

  

Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, 

medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta 

tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att 

kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under 

regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. Samma 

förutsättningar som gällt sedan tidigare ska även gälla under 

övergångsperioden. Även avseende finansieringen med den 

kostnadsfördelning som används idag. 

  

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna 

arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande 

regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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   regionforbundet@regionvasterbotten.se 

heidi.thornberg@regionvasterbotten.se 
 

 

 

 

Forts Kf § 135  Dnr 9018/325.109 
  
Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

  

 Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län 

övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 

januari år 2019 och under en övergångsperiod. 

  

 Godkänna att Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar i Länstrafiken 

i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i 

Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB överlåts till regionkommunen 

Region Västerbotten under en övergångsperiod. 

  

 Godkänna att Regionförbundets i Västerbottens län delägaransvar i AB 

Transitio överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en 

övergångsperiod. 

  

 Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram 

ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till 

fullmäktige med förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna 

utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 136 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 
 

Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl 13.00 

 

Förslag på sammanträdesdagar 
 

11 feb  KF-utbilding/kickoff 

04 mar 

29 apr  Årsredovisning 2018 

17 juni  Budget 2020 och plan 2021-2022 

14 okt  Delårsbokslut och investeringsbudget  

02 dec  Budget och Plandokument , måste flyttas till nov 

   vid ev skatteförändringar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige antar ovanstående sammanträdesdagar. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2018-12-03              Sida 27 (28)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 137 
 
Uppföljning av beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Uppföljning av tagna beslut är mottagen. 
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Kf § 138 
 
Delgivningar 
 

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g 

 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 Kap. 6 f § 

 

 

 

 

 

 

 

 


