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Ks §193 
 
Information kommunchef 
 
Robertsfors kommun har sålt Telecenter i Bygdeå. 

 

Skolskjutsupphandling slutförd. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

När det gäller skolskjutsupphandling beslutar kommunstyrelsen att inte 

starta upp skolskjuts i linjetrafik på linje 138 och 143 från 2019-01-01. 
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Ks § 194 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplan 

 

Rapport Ungdomsrådet 
 

Ungdomsrådet har efterfrågat förslaget och tidsplan av renovering av 

Tundalsskolan. 
 

Ungdomsrådet har efterfrågat vad som hände med förstudien kring 

utomhusmiljön på Tundalsskolan. 
 

Rapporterat att Robertsfors kommun gått med i Skl handlingsprogram 

om rökfria miljöer och rökfritt samhälle. 
 

Uppdrag till ungdomsrådets ledamöter och återkomma med aktiviteter 

på kulturlov och sportlovsaktiviteter. 
 

Information av rådets uppdrag och de möjligheter som ges med ett 

ungdomsråd. 

 

Rapport Funktionshindersråd 
 

Information från brottsofferjouren. 
 

Bygdeå GIF informerar om kommande projekt – aktivitetspark och 

ombyggnad av Martinssonhallen med klättervägg. 
 

Information av kommunens hemsjukvård. 
 

Fub har lyft vikten av en kommunal dietist. 
 

Information av ny upphandling av kollektivtrafik- uppmanar 

funktionshinderrådet att komma med synpunkter. 
 

Informerat om SBO projektet och försäljning av två fastigheter för 1 

krona till SBO. 
 

Informerat om nytt boende inom Lss. 
 

Höjd aktivitetsersättning. Rådet ifrågasätter varför de inte involverats i 

processen. 
 

SRF framför önskemål om att göra en utbyggnad av bryggan vid Rotet 

för att tillskapa med sittplatser. 
 

SRF lyfter att det är dålig belysning vid busstationen i Robertsfors och 

att gatubelysningen är väldigt opålitlig i Åkullsjön och i Robertsfors. 
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Forts Ks § 194 
 

Rapport Pensionärsråd 
Rådet har under haft två möten. 2018-09-11 och 2018-10-23. 
 

Bättre rutiner vid meddelande av vattenavstängning har diskuterats. 
 

Pro har lyft fråga om att insamling av grovsopor återupptas. 
 

Miljökontoret har bjudits in för att diskutera kommunens åtagande 

gällande skräpiga tomter. 
 

Spf har lyft frågan om att det borde erbjudas fler tider till fotvård. 
 

Asfaltering runt en brunn. 
 

Projektet med tomter på Prästberget i Bygdeå har rapporterats. 
 

SBO projektet om att sälja två fastigheter i Ånäset har rapporterats. 
 

Sociala har rapporterat om lediga platser på korttids och på 

Nysätragården, utskrivningsklara på Nus 
 

Försäljning av Telecenter i Bygdeå har rapporterats. 
 

Frågan har lyfts om hur det går att sätta upp kameror på kommunens 

busshållplatser i Bygdeå, Ånäset och Robertsfors. 
 

Pensionärsrådet har vid varje sammanträde fått information kring 

kommande kommunstyrelses dagordning. 
 

Rapport Folkhälsoråd  
Under året har rådet haft 4 möten och följande frågor  har varit uppe 

till behandling 
  

Information av deltagarna om vad som är på gång ur ett 

folkhälsosynpunkt.  
  

Diskussion kring inventering av Strategi för hälsa. 
  

Information av Maria Falk kring folkhälsa. 
  

Information av Ulf Söderström kring tandhälsa/folkhälsa. 
  

Uppmaning till politiker i barn-och utbildningsutskottet att lyfta 

frågan kring Krokodilen Bodil. 
  

Information  kring projektet RUSA. 
  

Information från Brottsofferjouren Umeåregionen. 
  

Lena Bohlin informerade kring ANDT samt ANDT-strategin. 
  

Frågor inför kommande år. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-12-11            Sida 6        

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 195 
 
IT - Återrapport bredband  
 

Kristoffer Hansson informerade kommunstyrelsen angående arbetet 

inom IT. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

IT får återkomma till kommunstyrelsen med ny strategiplan för 

utbyggnad av bredband och budget. 
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Ks § 196 
 
Samordningsförbundets insatser lokalt 
 

Petra Andersin informerade styrelsen om samordningsförbundets 

insatser lokalt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 197 
 
Information Robo rörande stiftelsens förvaltning och 
utveckling 
 
Patrik Nilsson informerade från Robos styrelse rörande stiftelsens 

förvaltning och utveckling 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 198 
 
Återrapport kring heltidsarbete 
 
Jhonas Nilsson återrapporterade angående ”Heltidsresan”, där det 

konkreta målet är att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm 

vid nyanställningar samt att redan anställda medarbetare ska arbeta 

heltid i högre utsträckning än tidigare. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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   Ekonomi 

Bou  
 

 

 

Ks § 199 
 
Budget 2019 
                                            

En detaljbudget har upprättats och fördelningsgrund för gemensamma 

kostnader har ändrats varför justering mellan verksamheter krävs. 

Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-10-15 (§ 60) 

uppdrogs till barn- och utbildningschef att redovisa budget samt 

kostnader för ett antal åtgärder enligt bilaga. 

Bilagor: 
Budget 2019 

Beslut BoU 2018-10-15 § 60 

  

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

  

 att besluta enligt ovanstående förslag till omfördelning mellan 

verksamheterna inom sektor barn- och utbildning. 

 

 att tillskjuta 730 tkr till förskolan för anställning av ytterligare 

en förskolechef. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 att första att-satsen inarbetas i fördelning av kommunstyrelsens 

ram till verksamheter. 

 

 att tillskjuta 730 tkr till förskolan för anställning av ytterligare 

en förskolechef. 
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   Ekonomi 

 
 

 

 

Ks § 200   Dnr 9018/341.109 
 
Fördelning av kommunstyrelsens ram till verksamheter 
  

Kommunfullmäktige antog i juni 2018 budget för 2019 och plan 

2020-2021. 

  

Kommunstyrelsens ram på 399 790 tkr fördelas därefter på 21 

verksamhetsrader. 

Förslaget från juni 2018 har förändrats något utifrån vissa 

verksamhetsförändringar som prognostiseras ske under 2019. 

Totalt är summan densamma inom varje sektor. 

  

Kommunfullmäktiges budget bifogas som tabell 1.  

Kommunstyrelsens ram föreslås fördelas enligt tabell 2. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelning av kommunstyrelsens 

ram till verksamheterna. 

 

Hela budgeten tas upp på nästa kommunstyrelsesammanträde. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

Ks § 201   SHBK-2017-437 
  
Järven 5 
Byggsanktionsavgift för olovligt byggande 
  

Samhällsbyggnadskontoret uppmärksammade under sommaren 

2018 att det pågick arbete med en påbyggnad av huvudbyggnaden 

på rubricerad fastighet utan att något bygglov beviljats för detta. 

Fastighetsägaren hade 2017-09-07 ansökt om bygglov för en 

påbyggnad men fått avslag på ansökan eftersom ingen certifierad 

kontrollansvarig meddelats. 2018-07-06 skickades en begäran om 

förklaring till att arbete påbörjats utan bygglov eller startbesked till 

fastighetsägaren med sista svarsdatum 2018-08-20. Någon 

förklaring inkom inte. Efter påstötningar besökte fastighetsägaren 

samhällsbyggnadskontoret och fick återigen uppmaningen att hitta 

en kontrollansvarig för byggnationen så att bygglov skulle kunna 

beviljas för åtgärden. Samtidigt fick fastighetsägaren information 

om att hans agerande kunde innebära risk för att en 

byggsanktionsavgift skulle utdömas. 

  

Efter en tid hörde en certifierad kontrollansvarig av sig till 

samhällsbyggnadskontoret och önskade ett gemensamt besök på 

fastigheten. Detta för att klargöra status på byggnationen och 

utgöra underlag för den kontrollplan som byggherren ska ta fram i 

samråd med kontrollansvarige innan startbesked kan beviljas. 

  

Vid besöket 2018-10-24 uppdagas en mängd felaktigheter och 

risker i det byggnadsarbete som redan hunnit utföras. Det 

framkommer att fastighetsägaren inte besitter de kunskaper om 

byggnation i kallt klimat som krävs för att kunna utföra ett bra 

arbete. Kontrollansvarig ger fastighetsägaren två arbetsuppgifter 

han akut måste utföra och uppmanar honom att höra av sig när 

dessa är utförda. Fastighetsägaren har inte hörts av sedan dess. Vid 

besöket överlämnades även en kommunicering kring storleken på 

byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat byggnation utan vare sig 

bygglov eller startbesked. Fastighetsägaren/byggherren har inte 

framfört någon erinran. 

  

Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en åtgärd utan 

startbesked är i det här fallet enligt plan- och byggförordningen 12 

458 kr. Bilaga. 

  

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 53 § får en byggsanktionsavgift 

i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion 

till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

Forts Ks § 201  SHBK-2017-437 
 

Vid prövningen ska särskilt beaktas om överträdelsen inte skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 

skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer vidare att eftersom 

byggnadsarbetet utförs i strid med plan- och bygglagen bör 

byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter, enligt 11 kap 

31 § PBL. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att med stöd 

av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 57 § och plan- och 

byggförordningen (2011:338) 9 kap 11 § påföra fastighetsägaren 

en byggsanktionsavgift på 12 458 kr för att ha påbörjat en 

bygglovspliktig åtgärd utan startbesked. 

  

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att med stöd 

av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 31 § förbjuda att 

byggnadsarbetet avseende påbyggnad och ändring av byggnadens 

bärande delar på huvudbyggnaden på fastigheten Järven 5, 

Robertsfors, får fortsätta. Förbudet gäller omedelbart och fram till 

dess bygglov och startbesked beviljats för åtgärden. 

  

Underlåtenhet att följa beslutet om förbud kan resultera i att 

beslutet förenas med ett vite. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

  

Kommunstyrelsens beslut enligt Allmänna utskottets 
förslag till beslut. 
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   M Hansson  

 

 

Ks § 202   Dnr 9018/324.109 
  
Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag 2019 
  

Underlag 
Förslag till anläggnings- och inventariebidrag 2019. Se bilaga. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna fördelning 

av anläggnings- och inventariebidrag 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att godkänna fördelning av anläggnings- och inventariebidrag 

2019. 
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Ks § 203   Dnr 9018/330.109 
  
Indexuppräkning av timavgift för tillsyn enligt 
miljöbalken från 2019-01-01 
  

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår indexering av timavgiften 

(timtaxa) för tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med 

2019-01-01. 

  

Kommunfullmäktige antog ny miljöbalkstaxa för 2018 (KF § 91) 

den 4 december 2017. Enligt 8 § i taxan får kommunstyrelsen 

varje kalenderår besluta att justera denna fastställda taxa med en 

uppräkning enligt ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV), 

som tillhandahålls av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). 

SKL rekommenderar att det index som ska användas är 

eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Vid uppräkning 

av taxan för 2019, (görs 2018), ska indexet för 2017 (som är 3,6%) 

användas. 

  

Enligt 6 § är timtaxan 883 kronor. Efter indexuppräkning blir ny 

timtaxa för 2019, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i 

Robertsfors kommun 883*1,036 = 915 kr. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet att föreslår kommunstyrelsen beslutar att 

timavgift (timtaxa) för tillsyn enligt miljöbalken från och med 

2019-01-01 uppräknas till 915 kr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag till 

beslut.  
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   Shbk   

 

 

Ks § 204   Dnr 9018/329.109 
  
Indexuppräkning av timavgift för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet från 2019-01-01 
  

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår indexering av timavgiften 

(timtaxa) för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet att gälla 

från och med 2019-01-01. 

  

Kommunfullmäktige antog 2011-12-07 (KF § 91) taxa för 

Robertsfors kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. 

Taxan reviderades 2016-12-05 (KF § 80). Enligt 4 § i taxan får 

kommunstyrelsen varje kalenderår besluta att justera denna 

fastställda taxa med en uppräkning enligt ”Prisindex för kommunal 

verksamhet” (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner 

och Landsting (SKL). SKL rekommenderar att det index som ska 

användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Vid 

uppräkning av taxan för 2019, (görs 2018), ska indexet för 2017 

(som är 3,6%) användas. 

  

Nuvarande timtaxa för offentlig kontroll är 1050 kronor. Efter 

indexuppräkning blir ny timtaxa för 2019, för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet i Robertsfors kommun 1050*1,036 = 

1088 kr. 

  

Nuvarande timtaxa för extra offentlig kontroll är 930 kronor. Efter 

indexuppräkning blir ny timtaxa för 2019, för extra offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdet i Robertsfors kommun 

930*1,036 = 963 kr. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att timavgift 

(timtaxa) för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet från och 

med 2019-01-01 uppräknas till 1088 kr samt att taxa för extra 

offentlig kontroll inom livsmedelsområdet från och med 2019-01-

01 uppräknas till 963 kr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag till 

beslut.  
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Ks § 205  Dnr 9018/327.109 
  
Höjning av timtaxa gällande Lokalvården 
  

I takt med höjda kostnader för lokalvården och i samband med, 

redan från start av lokalvård i kommunal regi efter privat drift för 

lågt satt timdebitering måste taxor justeras för att kunna fortsätta 

sitt arbete under normala former. 

  

Restid och tidigare avslag gällande möjligheten att ta betalt för 

resor i arbetet ut mot kund måste belysas. 

  

Bifogar förteckning över de beräkningsgrunder vi använder när vi 

räknar ut debitering lokalvård, och en internfaktura som visar att vi 

debiterar 272 kr/tim 2018. 

  

Ett underlag som en konsult räknade fram när vi tog tillbaka 

lokalvården i egen regi. Där ligger förslaget på 235 kr/tim (2013). 

Jämför man det med dagens 272 kr/tim motsvarar det en höjning 

av priset med 3% per år. 

  

Ny önskad timdebitering är 299 kr/tim 

  

Bilagor: 
Beskrivning av problematik. 

Beräkningsgrunder debitering lokalvård 2018 

Kostnadsberäkning av städning i egen regi Robertsfors kommun 

2013. 

Intern leverantörsfaktura. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta 

lokalvårdens timdebitering på 299 kr/tim. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen avslår lokalvårdens begäran. 

 

Detta får beaktas i budgetprocessen under våren. 
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   K-chef   

 

 

Ks § 206   Dnr 9018/316.109 
  
Avstå mottagningsantal ensamkommande flyktingbarn 
2019 
 
Migrationsverket ska anvisa barnen till en kommun som ska ordna 

långvarigt boende och annat stöd. Det handlar både om barn som 

är asylsökande och för barn som har uppehållstillstånd. 

 

Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande 

så att Migrationsverket kan anvisa alla kommuner att ta emot 

ensamkommande barn. Sedan 1 april 2016 anvisas 

ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell som innebär att 

varje kommun tilldelas en viss andel av det totala antalet 

ensamkommande barn som anvisats under året. 

  

Robertsfors kommuns andel är enligt den modellen 1,0 promille av 

rikets mottagning vilket med nuvarande mottagningsprognoser 

innebär 1-2 barn per år. Under 2018 har kommunen tagit emot två 

ensamkommande flyktingbarn. 

  

Till följd av de kraftigt minskade mottagningstalen i riket har 

Robertsfors kommun under 2018 minskat sin verksamhet för att ta 

emot ensamkommande flyktingbarn. Efter februari 2019 kommer 

kommunen inte ha kvar någon boendeverksamhet för målgruppen i 

egen regi. Andra kommuner i länet har kvar en större grupp 

ensamkommande och har därmed kvar behov av att upprätthålla 

kvarvarande boenden. 

  

Migrationsverket har via länsstyrelserna nu ställt frågan till 

kommunerna om man vill avstå sitt mottagningsansvar av 

ensamkommande flyktingbarn för, till förmån för att andra 

kommuner kan ta emot fler. Det blir då Migrationsverket och 

Länsstyrelsen i Västerbotten som hanterar omfördelningen av 

mottagningsvolym till annan kommun i länet. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att Robertsfors 

kommun avstår sin mottagningsandel för ensamkommande 

flyktingbarn, till förmån för annan kommun i länet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
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Ks § 207   Dnr 9018/334.109 
  
Agenda 2030 och översyn styrmodell Robertsfors 
kommun 
  

Robertsfors kommunfullmäktige beslutade för tio år sedan att 

införa balanserad styrning med stöd av styrkort som styrmodell för 

kommunen. Principer för styrning och uppföljning av mål och 

resurser antogs av kommunfullmäktige 2010-02-24, med 

revidering 2011-04-27. 
  

Kommunfullmäktige fattade 2010-04-21 beslut om att införa en ny 

politisk organisation från och med 1 januari 2011. Belut om ny 

tjänstemannaorganisation beslutades i kommunstyrelsen 2012-10-

23. 2014 gjordes ytterligare justeringar av styrprinciperna 

(se bilaga) vilket bland annat innebar att från och med 2015 har en 

budgetmodell använts som för kommunstyrelsens ram utgår från 

verksamheter och inte från sektorer. 
  

2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nytt reglemente för 

kommunstyrelsen vilket innebar en till viss del justerad politisk 

organisation men med bibehållen modell om kommunstyrelse med 

utskott och en gemensam förvaltning. 2018 beslutade även 

kommunstyrelsen om en revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning inför en ny mandatperiod. 
  

Det har framkommit att nuvarande styrmodell med balanserad 

styrning genom styrkort inte upplevs som ett idag fullt ut 

fungerande instrument för styrning och ledning i Robertsfors 

kommun. Styrmodellens syfte är att skapa en långsiktig och 

balanserad styrning där vision, strategi, mål och mätetal görs 

synliga och vägs samman. Både politiker och ansvariga tjänstemän 

har uttryckt att man idag inte fullt ut upplever att kommunen nått 

önskad styreffekt. Det känns därför viktigt att inför en ny 

mandatperiod föreslå en översyn av styrmodellen inklusive 

målformulering och uppföljningsmodell, för att säkerställa att 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen känner sig trygga i en 

styrmodell som ger förutsättningar för styrning, ledning och 

utveckling i samspel med förvaltningen. 
  

Kommunens vision 2020 uppfattas även vara allt mindre känd och 

då programperioden närmar sig ett slut behöver även visionen 

inkluderande en värdegrund och strategier, vara föremål för en 

översyn, då den ska utgöra grunden för styrmodellen. Under 

perioden jan-maj 2019 bör därför ett beredningsarbete ske för 

översyn och revidering av styrmodell och mål inför beslut i 

kommunfullmäktige juni 2019 i samband med fastställande av 

plan och budget för 2020.
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Forts Ks § 207  Dnr 9018/334.109 
 

Robertsfors kommun har de senaste mandatperioderna i sin 

styrning och mål haft ett uttalat hållbarhetsperspektiv och 

kommunen har genom undertecknande av Aalborgåtagandena för 

hållbarhet och CEMR-deklarationen för jämställdhet åtagit sig att 

arbeta med hållbarhet som utgångspunkt. Detta har i nuvarande 

styrmodell hanterats genom ett horisontellt perspektiv och att 

kommunstyrelsen och dess utskott beaktat dessa i sitt arbete. 
  

I september 2015 antog FNs generalförsamling resolutionen 

Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 192 

medlemsländer, inklusive Sverige förbundit sig att arbeta för att 

uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 

2030. 

Ett stort antal av de 17 globala målen kan enligt FNs bedömning 

endast nås genom arbete och måluppfyllelse på lokal nivå. 

Eftersom att målen omfattar samtliga tre perspektiv av hållbar 

utveckling så skulle Agenda 2030 målen kunna utgöra en naturlig 

grund för Robertsfors kommuns styrning. 
  

SKL erbjuder som en del av arbetet med Agenda 2030, sina 

medlemmar att ansöka om deltagande i projektet Glokala Sverige- 

ett Agenda 2030-projekt (se inbjudan). Kommunen skulle genom 

ett deltagande kunna ges stöd kostnadsfritt från SKL kring 

kunskapsutveckling om Agenda 2030 och även om hur vi skulle 

kunna utgå från agenda i vårt mål och styrning arbete lokalt. Det 

skulle kunna utgöra ett bra stöd i kommunens arbete med ny 

styrmodell och mål inför 2020. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

  

 Robertsfors kommun ska ansöka om deltagande i SKLs 

projekt Glokala Sverige-Ett agenda 2030 projekt. 

  

 Ge kommunstyrelsens presidium uppdraget att under 2018 

samla gruppledarna (för de partier som finns representerade 

i kommunfullmäktige 2019-2022), för att tillsammans 

föreslå en beredningsprocess av ny styrmodell för 

Robertsfors kommun gällande från 2020. 

 

 Förslag till beredningsprocess skall presenteras för 

antagande första kommunstyrelsen 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut enligt allmänna utskottets 
förslag. 
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Ks § 208   Dnr 9018/333.109 
  
Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp 2019 
  

Interkommunal ersättning (IKE) är den ersättning vi erhåller för 

elev folkbokförd i annan kommun och bidragsbelopp är den 

ersättning vi betalar för elev folkbokförd i Robertsfors kommun 

som väljer friskola. Det belopp som årligen ska fastställas ska 

motsvara kommunens egna budgeterade medel för undervisning, 

läromedel, skolmåltider, lokaler, elevhälsa och administration. 

 

Bilaga: Prislista 2019 

 

Kommunstyrelsen beslutade 181203 § 189 att fastställa IKE samt 

bidragsbelopp enligt ovanstående bilaga. 

 

Ny information: 

Efter att utredningssekreterare deltagit i utbildningsdag ”Skolpeng 

och mottagande av barn och elever” onsdag 2018-12-05 anordnad 

av JP Infonet har vi erhållit ny information om hur interkommunal 

ersättning och bidragsbelopp beräknas. Detta innebär att tidigare 

underlag är felaktigt och att ny prislista har tagits fram sedan barn- 

och utbildningsutskottets sammanträde. 

 

Bilaga: Ny prislista 

  

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer ny prislista daterad 181206. 

 

Tidigare beslut, 181203 § 189, upphör att gälla. 
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Ks § 209  
 
Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar 
                                          
En rapport över uppföljning av ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men ännu ej fyllt 20 år har sammanställts för läsåret 

2017/18. 

  

Bilaga: Rapport 

                                                                                   

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

godkänna rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
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Ks § 210  
 
Attestantförteckning barn- och utbildning 
  

På grund av personalförändringar behöver den attestantförteckning 

som kommunstyrelsen antog 2017-12-19 § 175 revideras. 

  

Bilaga: Attestantförteckning 

  

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

fastställa attestantförteckningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer attestantförteckningen. 
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Ks § 211  
 
Analys av aktiviteter 
  

Kommunstyrelsen uppdrog 2017-12-19 § 168 till barn-och 

utbildningsutskottet att på varje möte utvärdera och analysera de 

aktiviteter och åtgärder som beskrivits i 

kvalitetsredovisningarna/bästa skola och återkoppla två gånger per 

termin till kommunstyrelsen. 
  

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av de olika skolformerna i 

Robertsfors kommun gav inga anmärkningar eller förelägganden 

avseende förskola, förskoleklass och grundskola, fritidshem eller 

gymnasieskola. 
  

Avseende grundsärskolan visar tillsynen på brist i det systematiska 

kvalitetsarbetet där dokumentation saknas på huvudmannanivå och 

Robertsfors kommun föreläggs att senast 31 januari 2019 ha 

åtgärdat detta. I bilaga finns kvalitetsrapport på huvudmannanivå 

med uppföljning och utvecklingsområden för läsåret 2018/19. 
  

Kvalitetsrapporter för Förskola och Lärcentrum 

(gymnasiet/vuxenutbildning) redovisas vid första 

utskottssammanträdet 2019. 
  

Bilagor: 
Kvalitetsrapport Grundskola 

Kvalitetsrapport Fritidshem 

Kvalitetsrapport Grundsärskola 

Beslut tillsyn förskola 

Beslut tillsyn förskoleklass/grundskola 

Beslut tillsyn gymnasieskola 

Beslut tillsyn gymnasiesärskola 

Beslut tillsyn fritidshem 

Beslut tillsyn vuxenutbildning 

Beslut tillsyn grundsärskola 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet  

 godkänner kvalitetsrapporterna och skickar dem vidare till 

kommunstyrelsen för fastställande. 

 

 skickar tillsynsbesluten till kommunstyrelsen för 

information. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporternas samt tar emot 

informationen. 
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Ks § 212   Dnr 9016/188.109 
 
Motion 4/2016: Schemalagd lunch 
  

Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under 

ett år inför schemalagd skollunch i Bygdeå eller Ånäset. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 5 mars 2018 

§ 11. Förslaget har därefter varit ute på remiss hos rektorer på 

samtliga kommunens grundskolor. Samtliga rektorer föreslår att 

motionen avslås. De synpunkter som inkommit är bl.a. 

 Förslaget kommer att påverka skoldagens längd och i sin tur 

även skolskjutsarna. 

 Rektorerna prioriterar att lärarnas tid går till undervisning. 

 Lärare äter redan idag pedagogisk lunch tillsammans med 

eleverna. 

  

Det går att hitta likväl positiva som negativa effekter av 

schemalagd skollunch om man söker information på webben. På 

www.elevhalsan.se, en mötesplats för alla som arbetar inom 

elevhälsan i skolan, kan man läsa följande: 

“Hur länge en elev kan vara fullt koncentrerad och samtidigt lära 

in något varierar mycket och påverkas i stor utsträckning av när 

på dagen en lektion ligger samt om den ligger direkt efter lunch. 

När man just ätit har kroppen fullt upp med detta och man blir lätt 

lite dåsig. Lektioner/föreläsningspass som ligger direkt efter lunch 

anses därför vara de svåraste att kunna fånga elever/åhörares 

fulla uppmärksamhet.” 

Motionen föreslår att schemalagd lunch genomförs på prov under 

ett år på Nybyskolan eller Bygdeå skola. På båda dessa skolor är 

skollunchen redan idag uppstyrd i form av att samtliga elever följs 

tillsammans med lärare till skolmatsalen och att eleverna måste 

sitta minst 10 minuter och äta innan de får gå på rast. Behovet av 

tid för att äta lunch varierar stort från barn till barn, för vissa barn 

räcker 10 minuter medan andra behöver 30 minuter. Vad barnen 

som äter snabbt skall göra av resterande lektionstid framgår inte av 

motionen. Även på övriga skolenheter med låg- och mellanstadium 

finns regler och vuxna som äter tillsammans med barnen. På 

Tundalsskolan 7-9 äter personal pedagogisk lunch enligt fastställda 

riktlinjer. 

Sektor barn- och utbildning anser att man på andra sätt än genom 

att schemalägga skollunchen kan uppnå de positiva effekter som 

motionen belyser. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2018-12-11            Sida 26        

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf   

 

 

Forts Ks § 212  Dnr 9016/188.109 
 

Exempelvis har man på Bygdeå skola arbetat med uppstyrda 

rastprojekt av vilka man ser mycket positiva effekter. 

                                         

Bilagor: 
Motion 

Tjänsteskrivelse 

Beslut KF 2018-03-05 § 11 

  

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

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Yrkanden 

Lars Tängdén (C): bifall till motionen. 

Robert Lindgren (S): bifall till barn- och utbildningsutskottets 

förslag. 

Gabrielle Boström (KD): bifall till motionen. 

Kenneth Isaksson (M): bifall till motionen. 

Hans Lindgren (S): bifall till barn- och utbildningsutskottets 

förslag. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- 

och utbildningsutskottets förslag vunnit bifall. 

 

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

för eget yrkande. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 
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Ks § 213   Dnr 9018/336.109 
 
Politisk representation i RUSA projektets styrgrupp 
 

Personalutskottet har fått en förfrågan om politisk representation i 

RUSA projektets styrgrupp. PU lyfter frågan till Kommunstyrelsen 

och föreslår att politiken representeras med två representanter i 

RUSA:s styrgrupp. 

 

Kommunstyrelsen beslut 
 

Till representanter i RUSA:s styrgrupp utses Patrik Nilsson (S) och 

Lars Tängdén (C). 
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   Ekonomi   

 

 

Ks § 214   Dnr 9018/319.109 
 
Avskrivningar 2018 
 

Förslag till avskrivning enligt bilaga. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna bilagda 

avskrivning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner bilagda avskrivning. 
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Ks § 215 
 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2019 
 

11 februari 

18 februari 

8 april 

3 juni 

30 september 

18 november 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående sammanträdesdagar för 

2019. 
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Ks § 216 
 
Utskottens sammanträden 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Samhällsbyggnadsutskottet     

Kommunstyrelsens rum - förmiddag, måndagar 

 

Barn- och utbildningsutskottet 

Kommunstyrelsens rum - eftermiddag, måndagar 

 

Socialutskottet     

Kommunstyrelsens rum – förmiddag, tisdagar 

  

 

Tillväxtutskottet    

Kommunstyrelsens rum – eftermiddag, tisdagar 

  

 

 

Bilaga: Valda till utskotten 
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Ks § 217 
 

Delgivningar 
 

9018/311.109  Samverkansavtal - samverkan för utveckling 

 

9018/310.109  Upphandling frukt, grönt och processade produkter 

 

9018/306.109  Angående begränsningar i Robertsfors kommuns 

bredbandsnät 

 

9018/293.109  Översyn av delegationsordning, uppdragsbrev 

 

Delgivning av Protokoll PU 181008 

 

Delgivning Bou 

 

Nationella minoriteter, lagändringar 

 

Livsmedelskontroll Skogsgläntan 

 

 

 

 

 


