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Ks § 16 
 
Information – Överförmyndarnämnden i Umeåregionen 
 
Anita Wirén Konstantis, kontorschef för överförmyndarkontoret, 

var inbjuden till dagens sammanträde för att informera om den 

gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen. 

 

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd 

för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 

Vindeln och Vännäs. Nämnden är en kommunal tillsynsmyndighet 

och ska utföra uppgifter som överförmyndaren i kommunen har. 

 

Överförmyndarkontoret har 13,2 medarbetare vars uppgifter är att 

utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i 

Umeåregionen, utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 

förmyndare, bereda ärenden som inte kan delegeras, granska och 

förvara akter enligt dokumenthanteringsplan, rekrytera och utbilda 

gode män, förvaltare och förmyndare.  

 

Nämnden har åtta ledamöter och åtta ersättare. Umeå kommun 

tillsätter tre ledamöter med ersättare och övriga kommuner en 

ledamot med ersättare var. 

 

 

Kommunstyrelsen tackade för informationen. 
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Ks § 17 
 

Information – Protokoll på hemsidan 
 

Kim Nilsson informerade styrelsen angående arbetet som pågår 

med att lägga ut protokoll med tillhörande bilagor på kommunens 

hemsida.  

 

Kommunstyrelsen tackade för informationen. 
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Ks § 18 
 
Rapport ekonomi 
 

Ekonomichef Ingrid Larsson redovisade ekonomisk rapport. 

 

 Budgeten för 2016 – årets resultat 4 725 tkr (1%) 

 SKLs februariprognos (osäker) 

 Stark utveckling av Sveriges ekonomi – fler i arbete genererar 

högre skatteintäkter – stora investeringar 

 Ökat invånarantal påverkar skatteintäkterna 2016 

 Lägre finansiella kostnader – lösen av lån 

 Verksamheterna i övrigt 

 Inom bou är prognosen underskott – 2 219 tkr 

 Inom sou – ett nytt LSS-ärende under våren samt ett LVU-

ärende – prognos underskott 

 Övriga verksamhetsrader prognostiserar att hålla budget 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Den ekonomiska redovisningen godkänns. 
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   Kf 

 
 

 

 

 
Ks § 19   Dnr 9016/80.109 

 
Årsredovisning Robertsfors kommun 2015 
 
Årsredovisning 2015 för Robertsfors kommun. 

 

Underlag 
Årsredovisning 2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Robertsfors kommuns årsredovisning 2015. 
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Ks § 20   Dnr 9016/79.109 

 
Årsredovisning RobertsforsBostäder 2015 
 

Årsredovisning 2015 för RobertsforsBostäder 2015. 

 

Underlag 
Årsredovisning 2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

RobertsforsBostäders årsredovisning 2015. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-04-05             Sida 8         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomikontoret  

 

 

 
Ks § 21   Dnr 9016/73.109 
 
Justering av tilldelad budget inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2016 
 

Städverksamheten har ändrat sitt städuppdrag mellan de olika 

verksamheterna inom kommunen. Detta innebär att vissa 

verksamheter har fått högre kostnader medan andra har fått lägre 

kostnader. 

 

Totalt är det 470 tkr som omfördelats mellan verksamhetsraderna. 

 

Grundskolan utökning med 29 tkr 

Lärcentrum minskning med 65 tkr 

Förskolorna utökning med 506 tkr 

Särskild boende minskning med 59 tkr 

Ordinärt boende minskning med 32 tkr 

Insatser för funktionshindrade ökning 28 tkr 

Insatser för barn och familj minskning med 7 tkr 

Fastighet minskning med 400 tkr 

 

Kommunstyrelsens totala ram är densamma. 

 

Nya justerade budgetbelopp för verksamhetsraderna bifogas 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner justeringen av budgetramarna. 
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Ks § 22   Dnr 9016/74.109 
 
Justering av kommunstyrelsens ram med anledning av 
skatteväxling med Västerbottens läns landsting 
 

Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal 

regi överfördes till kommunerna 2012 från Västerbottens läns 

landsting. Ett politiskt beslut togs då att en skatteväxling på 20 öre 

skulle ske. 

 

Efter två år gjordes en ekonomisk uppföljning där det 

konstaterades att ytterligare en skatteväxling med 5 öre skulle 

göras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 76, med anledning 

av ovanstående, att utöka skattesatsen med 5 öre till 23:15 per 

skattekrona. 

 

Denna utökning ger Robertsfors kommun 638 tkr. Ansvaret för 

verksamheten ligger under verksamhetsraden ordinärt boende. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

kommunstyrelsens ram med 638 tkr för 2016 samt att fördela den 

till verksamhetsraden ordinärt boende. 
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Ks § 23   Dnr 9016/75.109 
 
Förslag till ombudgetering av medel från 2015 till 2016 
för investeringsändamål 
 

Bakgrund 
Framställning om ombudgetering av medel avseende 

investeringsprojekt har inkommit enligt nedanstående totala 

sammanställning: 

 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 1 058 Bilaga 1 

-Barn- o utbildning 1 057 Bilaga 2 

-Samhällsbyggnad 7 028 Bilaga 3 

-Sociala 202 Bilaga 4 

Summa 9 345 
 

 

Av årets budgeterade investeringsmedel på 16 775 tkr finns 

önskemål om att ombudgetera 9 345 tkr. 18 700 tkr som fanns 

avsatta för förskola i Robertsfors och i norra kommundelen samt 

ombyggnation Tundalsskolan finns ej med i budgetregistret för 

2015. Investeringarna har lyfts igen och nya beslut har tagits inför 

investeringsbudget 2016. 

 

Räddningstjänsten samlar på sig årliga budgetanslag för kunna 

göra större investeringar (ny brandbil) Detta belopp uppgår till 1 

094 tkr och ingår i samhällsbyggnads äskanden. 

 

För investeringsändamål ombudgeteras 9 345 tkr enligt den 

projektförteckning som finns under bilaga 1-4. 

 

Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål 

anvisas ur tillgängliga likvida medel. 

 

Taket för kommunens upplåning ligger kvar på 155 000 000 

kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslaget på ombudgeteringar motsvarande 9 345 tkr till 2016.  
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Ks § 24   Dnr 9016/81.109 
 
Kommunfullmäktiges styrkort 2017-2018 
 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort. 

 

Underlag 
Kommunfullmäktiges styrkort 2017-2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

styrkort för 2017-2018. 
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Ks § 25  
Robo § 4   Dnr 9016/32.109 
 
Köp av fastighet och nyproduktion 
 
RoBos styrelse har tidigare fört en diskussion om 

fastighetsbeståndet och framtida nybyggnationer. Verkställande 

funktionär (tf. verkställande funktionär) har fått i uppdrag att 

påbörja en nyproduktion av SABO kombohus. Vi har tittat på olika 

tomtförslag och kommit fram till att en central tomt för 

nyproduktion är att föredra. Därav finns 2 tomter, Bävern 1 och 

Mårsgården 4. Se bilaga. 

 

Bävern 1 ägs av RoBo och den är idag bebyggd med 3 st. hyreshus 

i två plan. Enligt stadsarkitekten kan en eventuell förtätning ske 

beroende på husens placering och utformning på den aktuella 

tomten. Dock krävs en mer detaljerad kontroll pga. närhet till bäck 

och eventuella skuggningseffekter på de befintliga husen. Notera 

att det står ett fel i stadsarkitektens utlåtande, där nämns att vi inte 

äger de aktuella fastigheterna, dock är det inkorrekt då Bävern 1 

ägs av RoBo. Se bilaga. 

 

Mårsgården 4 ligger mellan ICA och Servicehuset Mårsgården. 

Den tomten anses av stadsarkitekten vara tillräckligt stor för att 

rymma ett hyreshus. Mårsgården 4 är en central tomt som 

kommunen bör vara intresserad av att förvärva oavsett om det 

byggs ett hyreshus, alternativt till en framtida utbyggnad av 

Servicehuset Mårsgården. Idag ägs fastigheten av Tommy 

Viklund, som idag bedriver en frisersalong. 

 

Därefter är kontakt tagen med Tommy Viklund angående 

eventuellt köp av fastigheten. Han har varit här på kommunhuset 

för en inledande diskussion om förvärv av hans fastighet. Idag har 

Tommy Viklund endast varmhållit friserdelen och den övriga 

delen är kallställd. Finns en lägenhet på övervåningen. Tommy 

kommer lägga ner sin frisörverksamhet till sommaren och har 

därefter ingen nytta av fastigheten. Information ges till Tommy 

Viklund om den kommunala gången om det blir ett förvärv av 

fastigheten. (RoBos styrelse- kommunfullmäktige) Efter samtal 

med Tommy Viklund framkommer att han är villig att sälja 

fastigheten för 75 000kr. 

 

Kostnad tillkommer för rivning av fastigheten på en beräknad 

kostnad på ca 250 000kr. 
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Forts ks 25  Dnr 9016/32.109 
 

Information till styrelsen om fastigheten, Mårsgården 4. 

 

 Se fastighetsutdrag.  

 2-plansvilla med källare. Tommy beräknar boyta till 75-

80kvm per plan. 

 Vattenburen el, liten elpanna finns. Tidigare oljetank är 

borttagen enligt Tommy. 

 Plåttak, trästomme 

 Eternitplattor på fasad som kräver sanering. En viss 

fördyring vid rivning uppstår men den är inräknat i 

ovannämnda rivningskostnad. 

 Kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Idéskisser SABO kombohus BAS, 4 våningar 
16 lgh fördelat på 8 st. 2 ROK 60,4 kvm och 8 st. 3 ROK 71,9 kvm 

                                   

                   

                

      

 

Sammanfattning: Enligt stadsarkitekten ryms ett hyreshus på 

Mårsgården 4, dock krävs det ytterligare utredningar för att förtäta 

Bävern 1. På båda fastigheterna krävs det en ändring av 

detaljplanen. 
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Forts ks § 25 Dnr 9016/32.109 

 

Robertsforsbostäders styrelsebeslut 
 

 Köpa fastigheten Mårsgården 4 för 75 000kr av Tommy 

Viklund. Därefter riva fastigheten till en kostnad på ca 250 

000kr. 

 

 Omgående efter köpekontraktet är undertecknat, påbörja 

arbetet för ändring av detaljplanen på fastigheten 

Mårsgården 4. 

 

 Inleda kontakt med SABO för att påbörja upphandling av 

SABO kombohus BAS, 4 våningar på totalt 16 lgh. 

 

 Om det blir förhinder för RoBo att förvärva Mårsgården 4, 

påbörja en noggrannare och mer detaljerad utredning på 

Bävern 1, för att undersöka om det går att förtäta på den 

fastigheten.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Robertsforsbostäders styrelsebeslut. 

 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifogad 

motion 8/2013-Nybyggnationer av flerbostadshus, inlämnad av 

Lars Bäckström (c), härmed anses vara besvarad. Se bilaga. 
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Ks § 26   Dnr 9016/70.109 
 
Digitala handlingar till kommunfullmäktige  
 

Idag, 2016, skrivs alla handlingar till kommunfullmäktige ut och 

sedan kopieras upp och sänds via post till fullmäktigeledamöterna. 

Detta utgör en hög arbetsbelastning, känns omodernt, ineffektivt 

och utgör också en miljöpåverkan. 

 

Fr o m 2015 har kommunstyrelsen bärbara chromebooks som 

fungerar mycket bra att använda till att läsa handlingarna. Detta är 

en uppgradering från de läsplattor som upplevdes något jobbigare 

att hantera.  

 

Underlag 
PM. Magnus Hansson 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att Chromebooks köps in till samtliga ledamöter och ersättare 

som idag inte redan har detta via kommunstyrelsen alternativt 

tackar nej och vill använda personlig dator/läsplatta.  

 

 Att samtliga handlingar digitaliseras och endast distribueras via 

nätet.  

 

 Att policy tas fram kring hur distribution kring ev. utskrifter 

ska fungera.  

 

 Att handlingar visualiseras på stor skärm under 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
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Ks § 27   Dnr 9016/72.109 
 
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagstiftningen 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram en taxa för 

handläggning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet.  

Taxan ska fastställas av Kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö (shbk/Miljö) övertog 2016-01-01 

Socialas ansvar för kommunens tillsyn och handläggning enligt 

alkohollagen. Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut 

avgifter för prövning och tillsyn. När nya avgifter för Socialas 

verksamhet 2016 fastslogs plockades avgifter gällande 

serveringstillstånd bort. 

 

Ansvaret för handläggning och tillsyn enligt tobakslagen ligger 

också på Shbk/Miljö. Fullmäktige fastslog 2008-10-02 en taxa för 

tobak och nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel är inte längre något 

Shbk/Miljö arbetar med. 

 

Med anledning av ovanstående har Shbk/Miljö tagit fram ett 

förslag på en ny taxa som gäller för både alkohol och 

tobaksområdet. 

 

Förslaget 
Förslaget innebär att avgift tas ut för i stort sett all handläggning 

av tillstånds- och anmälningsärenden enligt tobak- och 

alkohollagen. Avgiftsbeloppen är satta utifrån hur lång tid det 

förväntas ta att handlägga de olika ärendena. Det har också tagits 

hänsyn till hur avgifterna ser ut i närliggande kommuner samt 

svenska kommuner med ungefär samma folkmängd som 

Robertsfors. 

 

Avgift tas även ut för kunskapsprovet. Detta motiveras av att 

administration samt övervakning vid själva provtillfället tar minst 

två timmars arbete för handläggaren. Den föreslagna avgiften 

motsvarar 1 timmes handläggningstid. 

 

Enligt önskemål från allmänna utskottet har prövningsavgiften för 

tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten förändrats så att en 

verksamhet som söker flera tillfälliga tillstånd på ett år inte 

behöver betala full avgift för alla ansökningar. Föreslagen avgift 

ger en lägre kostnad för tillstånd nr 2-3 under kalenderåret. Söks 

fler tillstånd än så blir avgiften densamma som för första ansökan.  
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Forts Ks § 27  Dnr 9016/72.109 
 

Anledningen till att inte alla efterföljande ansökningarna får en 

lägre avgift är att det riskerar att bli en uppmuntran för t.ex. 

idrottsföreningar att införa alkohol vid betydligt fler arrangemang. 

Kommunen bör inte uppmuntra till ökad alkoholkonsumtion. 

Handläggningsmässigt är det i stort sett samma arbete vid alla 

ansökningar. Detta i sig utgör alltså inte skäl för att efterföljande 

ansökningar ska ha sänkt avgift. 

 

Tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd ser likadan 

ut som den tidigare gällande taxan för serveringstillstånd. Den 

består av en fast del samt en rörlig del baserad på omsättningen av 

alkoholförsäljningen. 

 

Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

har bakats in i ansökningsavgiften. Det rör sig om 700 kr som 

återbetalas vid avslag på ansökan. 

 

Tillsynsavgiften för försäljning av folköl och tobak består av en 

årlig avgift på 700 kr. Det finns också möjlighet att ta ut timavgift 

för extra tillsyn. Timtaxan är satt till 700 kr vilket är samma som 

den uträknade timataxan för handläggning och tillsyn enligt 

miljöbalken. 

 

Årlig avgift för tillsyn av folköl och tobak föreslås främst eftersom 

tillsyn med timtaxa har en tendens att prioriteras bort vid hög 

arbetsbelastning.   

 

I avgiftsförslaget finns också en möjlighet att sätta ned avgiften 

ifall det finns särskilda skäl. Syftet är främst att kunna sänka 

avgiften för anmälningar ifall handläggningen är väldigt enkel. 

 

Beslutsunderlag 
– Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohol- och tobakslagstiftningen. 

 

– Socialas förslag till avgifter för serveringstillstånd 2016 

(innehåller de senast gällande avgifterna för serveringtillstånd) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa Taxa för 

Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagstiftningen. 
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   Shbk   

 

 

 
Ks § 28   Dnr 9016/45.109 
 
Fastställande av tillsynsplan för Robertsfors kommuns 
tillsyn enligt tobakslagen 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram en tillsynsplan för 

arbetet med tillsyn enligt tobakslagen. Tillsynsplanen bör 

fastställas av myndigheten.   

 

Ärendet 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen ligger i Robertsfors 

kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det är 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen. 

I den framtagna tillsynsplanen finns en beskrivning av ansvaret 

inom området och det planerade arbetet under 2016. 

Tillsynsplanen ska fastställas av Kommunstyrelsen samt 

Jävsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2016   

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) 

– Tillsynsplan 2016  
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Mapp drive  
 

 

 

 
Ks § 29   Dnr 9016/43.109 
 

Fastställande av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat delar i Kommunstyrelsens 

delegationsordning och tagit fram ett förslag på ändringar. Ärendet 

ska beredas i Allmänna Utskottet för att sedan fastställas av 

Kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv, inom de ramar 

som lagen anger, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som 

ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderätten på 

nämndens vägnar. Kommunstyrelsens i Robertsfors tog 

2013-11-19 beslut om en delegationsordning för kommunens 

verksamheter. Delegationsordningen har reviderats vid flertalet 

tillfällen. 
 

I och med att Samhällsbyggnadskontoret 2016 övertar 

handläggning och tillsyn enligt alkohollagen så krävs en ändring 

av delegationsordningen. I samband med detta har också en allmän 

översyn gjorts av Samhällsbyggnadskontorets delegationer och 

vissa ändringar föreslås. 
 

Delegationsordningen gällande alkohol kommer att redovisas och 

diskuteras på Allmänna Utskottets sammanträde. 

Övriga ändringar finns markerade i förslaget till ny delegations-

ordning och består av: 
 

 ändring till följd av att lagstiftning har upphört eller ändrats. 

 ändring till följd av att tjänstemäns titel eller arbetsuppgift 

förändrats. 

 Allmänna Utskottet ges delegation att fastställa och 

godkänna 

tillsynsplaner, uppföljningar, policys och riktlinjer inom 

miljö. 

 tillägg av vissa ärenden med enkel handläggning som saknas 

i miljöinspektörernas i övrigt långt gående delegation, t.ex. 

nedgrävning av häst och rätt att anlita kommunjägare. 
 

Beslutsunderlag 

Berörda delar av Delegationsordning Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna ändringar av 

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun. 
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Ks § 30   Dnr 9016/61.109 
 
Taxa för lovfritids 
 

Vårdnadshavare till skolbarn som annars ej vistas på fritids har 

möjlighet att ansöka om: 

 

 lovfritids under skolans skollov 

 fritidsplats för enstaka dagar under läsåret för att kunna 

delta i anställningsintervju eller annan arbetsfrämjande 

åtgärd 

 

Ansökan skall göras via särskild blankett senast en månad innan 

aktuellt skollov startar. För fritidsplats för enstaka dagar skall 

ansökan göras så snart behovet är känt. 

 

En rundringning till kranskommunerna visar att lovfritids finns 

och att taxan varierar mellan 75-100 kr/dag. 

 

Tf kommunchefs förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en 

endagstaxa om 100 kr/dag. Om vårdnadshavare nyttjar lovfritids 

fler än fem dagar per kalendermånad debiteras maxtaxa, för 

närvarande 875 kr.  

 

Yrkande Magnus Forsberg (L): 

Om vårdnadshavare nyttjar lovfritids fler än åtta dagar per 

kalendermånad debiteras maxtaxa, för närvarande 875 kr.  

 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Forsbergs yrkande och 

finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en 

endagstaxa om 100 kr/dag. Om vårdnadshavare nyttjar lovfritids 

fler än åtta dagar per kalendermånad debiteras maxtaxa, för 

närvarande 875 kr.  
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Ks § 31  
 
Kvalitetsredovisningar för läsåret 14/15 
 

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 160222 § 9 att godkänna 

nedanstående kvalitetsredovisningar för läsåret 14/15 och skicka 

dem till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

-Kvalitetsredovisning fritidshem 

-Kvalitetsredovisning förskola 

-Kvalitetsredovisning grundskola 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-04-05             Sida 22         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kf  

Tf kommunchef  
Äu  

 

 

 

 
Ks § 32   Dnr 9015/49.109 
 
Svar på motion 6/2015 - Jämställdhetssäkra alla beslut i 
den kommunala organisationen 
 

I rubricerad motion som lämnats in av Lars Bäckström (c), Ingrid 

Sundbom (c) och Marta Pettersson (c), föreslås att 

kommunfullmäktige beslutar att införa jämställdhetssäkring av alla 

beslut av ärenden i den kommunala organisationen 

 

Underlag 
Utredning 

Motion 6/2015 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. Robertsfors kommun inför jämställdhetschecklistor till de 

tjänsteskrivelser som kräver politiska beslut. 

 

2. Implementeringen av jämställdhetschecklistan ska ske i 

tjänsteskrivelsemallarna i den kommande digitala 

arbetsplatsen. 

 

3. Robertsfors kommun åtar sig att skapa den 

informationsmässigt nödvändiga bakgrundsstrukturen som 

denna utredning har lyft fram som viktig för 

jämställdhetschecklistan samt att genomföra nödvändiga 

utbildningsinsatser inför implementeringen av 

jämställdhetschecklistan. 

 

4. Robertsfors kommun åtar sig att se över vilka andra 

horisontella perspektiv i den kommunala organisationen som 

behöver stärkas med liknande konsekvensanalytiska verktyg. 

 

5. Därmed anses motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Uppdrag ges till kommunledningskontoret att revidera 

Jämställdhetsplanen  

 

 Den reviderade Jämställdhetsplanen redovisas till 

kommunstyrelsen senast november 2016. 
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Ks § 33   Dnr 9013/02.109 

 
Svar på motion 1/2013 - Sveriges mest jämställda 
kommun 
 

Bakgrund 

Motion till Robertsfors Kommunfullmäktige inlämnad av Helen 

Forsberg (v). 

 

Jämställdhet handlar om så mycket mer än könsuppdelad statistik 

och rätt till heltid. Det är också väldigt mycket attityder. ”I en 

kommun uppskattade man att 80% av resurserna för elever med 

behov av särskilt stöd gick till pojkar, i en annan visade det sig att 

kvinnor fick färre hemtjänsttimmar än män med samma 

vårdtyngd…. Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller 

ojämställdhet vidmakthålls…”(Program för Hållbar jämställdhet, 

SKL) 

Mycket görs redan men vi i Vänsterpartiet önskar ta ett samlat 

grepp om jämställdhetsarbetet. Därför yrkar vi: 

 

 Att Robertsfors kommun ansöker om Startpaket för Hållbar 

jämställdhet hos Sveriges kommuner och landsting. 

 

 Att Robertsfors kommun anställer ern jämställdhetsstrateg på 

minst 20%. Den personen skall arbeta med: 

 

1. Analys av medarbetareenkäten ur ett genusperspektiv samt 

komma med förslag på åtgärder utifrån slutsatserna. 

 

2. Utvidga analysen av lönekartläggningen utifrån den faktiska 

lönen, titta på löneförmåner etc. 

 

3. Komplettera Robertsfors Plan- och budgetdokument med en 

konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Förslagsmotivering 

I den större utredningen som har genomförts för motionen 

”Jämställdhetssäkra alla beslut i den kommunala organisationen” 

(DNR: 9015/49.109) talas det om hur en jämställdhetsintegrering 

skulle kunna gå till. Den utredningen lyfter fram att ett 

implementerat konsekvensanalytiskt verktyg skulle vara ett 

konkret sätt att jämställdhetsintegrera politiska beslut. 

Utredningen lyfter även fram att det finns ett behov av att 

förtroendevalda samt tjänstepersoner måste få nödvändig 

utbildning för att implementeringen av verktyget ska vara möjligt.  
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Forts Ks § 33  Dnr 9013/02.109 
 

Förslaget till beslut för motionen 9015/49.109 var just att en 

implementering av det konsekvensanalytiska verktyget ska ske 

samt att nödvändig utbildning ska genomföras, vilket till del 

stämmer in med det som ”Starpaket för Hållbar jämställdhet” 

syftar till. 

 

Robertsfors kommun har idag även en person som arbetar med 

jämställdhet på deltid. Däremot har en tidigare utredning som 

behandlade medborgarförslaget ”Mänskliga rättigheter sätter ihop 

samhället” (DNR: 9015/2.109) lyft fram att det kan finnas 

svagheter med att ha en anställd strateg med ett så pass specifikt 

rättighetsområde som enbart jämställdhet, speciellt i en så liten 

kommun som Robertsfors. Av denna anledning föreslog 

utredningen att en strateg som arbetar med mänskliga rättigheter 

bör anställas (inledningsvis i projektform) för att täcka de viktiga 

horisontella områdena som mänskliga rättigheter inbegriper 

(däribland jämställdhet).  

 

Beslutet från kommunfullmäktige var då att 

tjänstemannaorganisationen skulle återkomma med ett förslag på 

vad en sådan tjänst skulle kunna innehålla för arbetsuppgifter samt 

hur denna ska kunna finansieras. 

 

Finansieringen av och det långsiktiga strategiska arbetet med 

jämställdhet och mänskliga rättigheter är en fråga som just nu är 

under utredning. 

 

Kommunsstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Utifrån ovanstående information anses motionen i sin helhet vara 

besvarad. 

 

Underlag 
Motion 1/2013  

Utredning  
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Ks § 34  Dnr 9015/55.109 

 
Svar motion 7/2015 Utreda om Robertsfors kommun ska 
ansöka om att ingå i ett Samordningsförbund 

   

Lars Bäckström (c) har lämnat in rubricerad motion angående att 

utreda om Robertsfors kommun ska ansöka om att ingå i ett 

Samordningsförbund. 

   

I motionen föreslår Lars Bäckström kommunfullmäktige besluta 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att bereda 

förutsättningarna för ett inträde i förbundet. Även redovisa vilka 

för- och nackdelar som kan finnas med att ingå i ett samordnings-

förbund. Förslag till beslut ska sedan föreläggas kommunstyrelsen 

och slutligen behandlas i kommunfullmäktige.  

 

Mikael Holmlund, förbundschef för samordningsförbundet Umeå-

Vännäs, var 2015-04-08 inbjuden till kommunstyrelsens för att 

informera om samordningsförbundets uppdrag. 

 

Underlag 
Motion  

Protokoll ks § 31 

Utredning 

 
Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 Robertsfors kommun ansluter sig till samordningsförbundet 

och avsätter årligen ca 130 000 kronor till detta arbete. 

 

 En person utses som samordnar kontakten mot samordnings-

förbundet. 

 

 Samordningsförbundets chef Mikael Holmlund bjuds in till 

Kommunfullmäktige den 18/4, kl 13.00, för att presentera 

Samordningsförbundet.  

 

 Därmed anses motionen besvarad. 
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   vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se 

 
 

 

 

 
Ks § 35   Dnr 9016/38.109 

   
Förfrågan om val av kommunala vattenpolitiker 
 
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade 

vattenpolitiker med uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i 

och mellan kommunerna. Vattenpolitikerna har funnits sedan 2010 

men efter det senaste valet har några namn bytts ut och i en del 

kommuner kan ett omtag behövas för att utse nya vattenpolitiker. 

Arbetet med de kommunala vattenpolitikerna har skett i samarbete 

med Kommunförbundet Norrbotten och Region Västerbotten. 

 

En vattenpolitiker kan lämpligen representera olika förvaltningar 

med koppling till vattenförvaltningsfrågor, exempelvis 

kommunens förvaltning för samhällsplanering, tekniska frågor 

eller miljö- och fiskefrågor. Vattenmyndigheten ser gärna även 

representanter från kommunstyrelsen. Vattenpolitikerna kan 

representera såväl ledning som opposition. 

 

Vattenmyndigheten i Bottenviken önskar nu att kommunstyrelsen 

utser två vattenpolitiker för Robertsfors kommun. 

 

Underlag 
Skrivelse från Vattenmyndigheten Bottenviken 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till vattenpolitiker för Robertsfors kommun väljs: 

 

Olov Nilsson (s), Djäkneboda, väljs till ledamot  

Per Olofsson (c), Högfors, väljs till ersättare 

 

mailto:vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se
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Ks § 36   Dnr 9016/69.109 

 

Slutrapport Demokratiberedningen 2015 
 

Demokratiberedningen har antagit slutrapporten och överlämnar 

den till kommunfullmäktige. 

 

Underlag 
Slutrapport Demokratiberedningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och överlämnar den 

till kommunfullmäktige. 
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Ks § 37 
 
Uppföljning av beslut 
 

Uppföljning av motioner, medborgarförslag och beslut. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Uppföljningen är mottagen och delges kommunfullmäktige. 
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Ks § 38 
 
Delgivningar 

 
9015/171.109 Länsstyrelsen - Stöd ur särskilda villkorsmedel till Robertsfors 

kommun för vägslagg till byn Älglund 
 
9015/277.109  MSB - Inventering av byggbar mark i kommunen 
 
9016/10.109  Länsstyrelsen - Remiss - förslag till regional överenskommelse för 

samverkan före, under och efter samhällsförstöring i VB-län 
 
9016/23.109  ICLD - Utbetalning av projektmedel Kommunalt partnerskap 
 
9016/25.109 Trafikverket - Ang parkeringsbehov vid färjeläget vid Norrfjärden 

AC-län 
 
9016/53.109  Länsstyrelsen - Beslut om stöd till bredband 
 
9016/62.109 Robertsfors kommun - Bidrag till nybyggnation av bostad 

permanentboende 
 
9016/64.109   Länsstyrelsen - Begäran om yttrande förvärv av lantbruksenhet,  

Estersmark 18:1 
 
9016/64.109  Länsstyrelsen - Begäran om yttrande förvärv av lantbruksenhet, 

Flarken 1:5 
 
9016/65.109  Inspektionen för vård och omsorg - Tillsyn av HVB Nova 
 
2015/0490  Livsmedelskontroll på Nybyskolan - Ånäset 30:1 
 
2016/0073  Livsmedelskontroll på Nybyskolan - Ånäset 30:1 
 
2016/0020  Livsmedelskontroll på Bygdeå skola - Bygdeå Kyrkobord 2:2  
 
2016/0019  Livsmedelskontroll på Robertsfors Centralkök 
 
2015/0494  Livsmedelskontroll på förskolan Fyrklövern 
 
2016/0036  Livsmedelskontroll på förskolan Lillberget 
 
2016/0036  Föreläggande om att inkomma med uppgifter Lillberget 
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Ingrid Larsson  
 

 

 

   

Ks § 39 
 

  Övriga frågor - Kommunstyrelsesammanträden 
 

Demokratiberedningen har 2016-03-22 § 7 föreslagit 

Kommunstyrelsen att se över planerade sammanträden som har 

blivit färre än tidigare. Detta anser Demokratiberedningen inte 

vara bra ur ett demokratiperspektiv. 

 
Kommunsstyrelsens beslut 
 

Informationen är noterad. 
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Ks § 40 
 
Tillsättande av kommunchef 
 
Två sökande till kommunchefstjänsten kvarstår. 

Carin Elofsson och Karin Ahnqvist. 

 

Personalutskottet föreslår Karin Ahnqvist. 

 

Patrik Nilsson (s) yrkar på bifall på personalutskottets förslag. 

 

Lars Bäckström (c) yrkar på att Carin Elofsson tillsätts som 

kommunchef. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det 

egna yrkandet vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till ny kommunchef utses Karin Ahnqvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


