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Beslutande Patrik Nilsson (s) 

Lars Bäckström (c) 

Hans Lindgren (s) 

Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) 

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

Kenneth Isaksson (m)  

Ewa-Marie Westerlund (s), ersättare för Sandra Brändström (s) 

Magnus Forsberg (fp)   

Per Boström Johansson (s) 

Gabrielle Boström (kd) 

Kjell-Åke Nilsson (s) 

Linus Lindgren (v), ingen ersättare 

Robert Lindgren (s) 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

 

 

Utses att justera Lars Bäckström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 15 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Bäckström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
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2016-02-09 

 

Datum för anslags uppsättande                  2016-02-11 Datum för anslags nedtagande    2016-03-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund      
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 1 
 
Information – Upphandling av mat 
 
Anders Westman från upphandlingsbyrån informerade 

kommunstyrelsen om vilka krav som ställs och hur man har jobbat 

med upphandlingen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen är mottagen  
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   Magnus Hansson, David Grahn, Carin Elofsson, Tommy 

Johansson, Ingrid Larsson, Carin Rönnblom 
 

 

 

Ks § 2   Dnr 9016/26.109 
 
Information – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 

Magnus Hansson informerade styrelsen angående kommunens 

deltagande i KKiK. 

 

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några 

viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har 

ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med 

andra kommuner. 

KKiK använder 39 mått för att mäta kommunens prestationer inom 

fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska 

använda måtten som en del i styrningen och verksamhets-

utvecklingen samt i dialogen med invånarna. 

Mätningen sker inom fem viktiga områden: 

1. Kommunens tillgänglighet 

2. Trygghetsaspekter i kommunen 

3. Medborgarens delaktighet och kommunens information 

4. Kommunens effektivitet 

5. Kommunen som samhällsutvecklare 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ledningsgruppen uppdras återkomma med förslag på hur KKiK 

ska användas i Robertsfors kommun. 
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   Carin Elofsson 

Tommy Johansson 

Maria Westerlund 

 

 

 

Ks § 3  Dnr 9016/20.109 
 

Investeringar enligt beslut i kommunfullmäktige  
2015-09-21 § 54 
 

Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde 2015-09-21 § 54 

beslut om investeringsbudget för 2016 och plan 2017-2018. 

Avseende investeringar inom barn- och utbildnings 

verksamhetsområde där ansvaret för genomförande ligger på 

Samhällsbyggnadskontoret beslutades enligt nedanstående:  

 

BESLUT KF 2015-09-21, § 54 2016 2017 TOTALT 

Förskola Robertsfors 23 500 
 

23 500 

Förskola södra 250 6 750 7 000 

Tundalsskolan 5 000 5 000 10 000 

Förskola norra 1 700 
 

1 700 

 

30 450 11 750 42 200 

 

Förskola/dagbarnvårdarverksamhet södra kommundelen 
Sedan beslut om investeringsbudget fattats har situationen på 

förskolan Fyrklövern i Bygdeå aktualiserats – trånga lokaler, en 

friststående modul etc. Utifrån det behov som idag finns i Bygdeå 

och prognosen inför kommande år tillsammans med 

arbetsmiljömässiga och pedagogiska aspekter har 

Samhällsbyggnadskontoret tagit fram planskisser med estimerad 

kostnad för utbyggnad av en avdelning i Bygdeå. 

 

Förskolan Tallkotten i Djäkneboda utökades 2014 med en 

avdelning genom att en modul hyrts och byggts samman med 

befintlig fastighet. Dessa lokaler upplevs fungera bra och i 

dagsläget kan från verksamhetshåll inte ses något ytterligare 

behov. 

 

Den dagbarnvårdarverksamhet som tidigare fanns i Sjöåkern 

omlokaliserades under 2014/15 till Norum där Bygdegården hyrts. 

Då efterfrågan av plats var som störst fanns 15 barn inskrivna i 

verksamheten i Sjöåkern och utöver det fick ett par förskoleplatser 

köpas i Sävar. Idag är det sju barn inskrivna i verksamheten som 

bedrivs i Norums Bygdeågård och hösten 2016 blir det nio barn. 

Förskolechef beräknar att det de närmaste två till tre åren kommer 

att handla om en efterfrågan på mellan tio till tolv platser i 

dagbarnvårdarverksamheten i Norum, vilket kommer att fungera 

bra. 
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   Carin Elofsson 
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Förskola norra kommundelen 
I Ånäset finns idag två förskolor – Apotekaren (1,5 avdelning) och 

Åkerbäret (1 avdelning).  Apotekaren är inrymd i ”gamla 

sjukhemmet” där det idag finns ledig lokalyta som skulle kunna 

byggas om för att göra Apotekaren till en treavdelningsförskola. 

 

Förskolan Dungen är inrymd i den före detta skolan i Flarken. 

Lokalerna här är inte utformade för den verksamhet som bedrivs – 

långa avstånd mellan innemiljö och utemiljö, stentrappor/-golv, 

dålig ljudmiljö etc.  Från verksamheten har dessa problem och de 

negativa aspekterna på denna arbetsmiljö lyfts vid ett flertal 

tillfällen till förskolechef och barn- och utbildningschef. 

Personalen på Dungen har föreslagit att verksamheten flyttas till 

Ånäset och Apotekaren. 

 

Förskola Robertsfors 
När det gäller förskola i Robertsfors har detta behandlats i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och beslut om 

uppförande av en sjuavdelningsförskola har fattats. 

Samhällsbyggnadskontoret har uppdraget att hitta lämplig 

plats/tomt för den nya förskolan. Samhällsbyggnadschef anser att 

investeringen på totalt 23,5 miljoner bör fördelas på två år utifrån 

den tidsplan som finns. 

 

Tundalsskolan 
För Tundalsskolan finns totalt 10 miljoner avsatta fördelat på 2016 

och 2017. Arbetet med den första etappen har påbörjats av 

Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med arkitekt och avser 

renovering och ombyggnation av Tundalsskolans mellanstadium 

där behovet av åtgärder bedöms som mest akut (flytt av toaletter 

till tryggare miljö, grupprum etc). Genomförandet är planerat att 

starta juni 2016. När det gäller behoven av ombyggnation av 

Tundalsskolans högstadium har arkitekter gjort en preliminär 

genomgång av de behov som uttryckts och de möjligheter som 

finns utifrån beslutad investeringsbudget/plan. Här kan konstateras 

att de avsatta investeringsmedlen om 5 miljoner kronor inte 

bedöms kunna åtgärda de egentliga problemen, då detta skulle 

innebära att kök och matsal bör flyttas för att få ett bättre och 

öppnare flöde i byggnaden. Dock ses möjlighet att kunna 

genomföra vissa förbättringsåtgärder avseende ljudmiljö, 

tillbyggnad av ytterligare grupprum. 

 

Sammanfattningsvis har tre förslag till omdisponering av 

investeringsbudget tagits fram för att kunna tillgodose de behov 

som finns inom förskoleverksamheten och samtidigt beakta 

behoven på Tundalsskolan. 
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 Forts Ks § 3 

FÖRSLAG A 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 Fördelat på två år istället för ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 4 000 9 000 
TuM enligt förslag juni -16/TuH juni 
-17 

Förskola norra 5 200 
 

5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd) 

 

28 200 14 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa 
de arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en 
fristående modul. Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till 
tre avdelningar och verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. 
Investeringsbudget för Tundalsskolans högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå 
skulle innebära att ett antal grupprum kan byggas, förbättrade toaletter i forum 
avseende trygghetsaspekter samt förbättringar av t ex ljudmiljö i korridorer. 

FÖRSLAG B 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 Fördelat på två år istället för ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 1 200 6 200 
TuM enligt förslag juni -16/TuH juni 
-17 

Förskola norra 8 000 
 

8 000 Enligt skiss förslag 2 (3 avd) 

 

31 000 11 200 42 200 
 

Förslag B innebär samma sak som förslag A avseende förskola, med den skillnaden att 
den ombyggnation som görs av Apotekaren i Ånäset blir en högmodern Reggio Emilia 
inspirerad förskola. Avseende Tundalsskolan så minskas investeringsbudget kraftigt och 
åtgärder som beräknas kunna genomföras är t ex förbättrade toaletter i forum avseende 
trygghetsaspekter samt delar av ljudmiljön. 
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FÖRSLAG C 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 
Fördelat på två år istället för ett 
år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 Platsbyggd avdelning enligt skiss 

Tundalsskolan 5 000 7 000 12 000 
TuM enligt förslag juni -16/TuH 
juni -17 

Förskola norra 2 200 
 

2 200 
"Budgetvariant" (två avd) - förslag 
3 

 

25 200 17 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan Apotekaren byggs om till en riktig två-
avdelningsförskola, att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning och att 
Tundalsskolans högstadium tillförs ytterligare 2 miljoner till åtgärder som beskrivits i de 
övriga två förslagen. 

Bilagor: 
1)    Planskisser Apotektaren, Ånäset 
2)    Planskiss Fyrklövern, Bygdeå 
 
Barn- och utbildningschef och samhällsbyggnadschefs förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en omdisponering 

av investeringsbudget/plan 2016-2018 enligt förslag A: 

FÖRSLAG A 2016 2017 TOTALT 
 

Förskola Robertsfors 13 500 10 000 23 500 
Fördelat på två år istället för 
ett år 

Förskola södra 4 500 
 

4 500 
Platsbyggd avdelning enligt 
skiss 

Tundalsskolan 5 000 4 000 9 000 
TuM enligt förslag juni -
16/TuH juni -17 

Förskola norra 5 200 
 

5 200 Enligt skiss förslag 1 (3 avd) 

 

28 200 14 000 42 200 
 

Detta förslag innebär att förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för att avhjälpa de 
arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående 
modul. Avseende förskola i norra kommundelen så byggs Apotekaren om till tre 
avdelningar och verksamheten på Dungen i Flarken kan flyttas hit. Investeringsbudget för 
Tundalsskolans högstadium minskas med 1 miljon vilket ändå skulle innebära att ett antal 
grupprum kan byggas, förbättrade toaletter i forum avseende trygghetsaspekter samt 
förbättringar av t ex ljudmiljö i korridorer. 

  

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQ3BlZGNtZGhCUzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQS1PTFRjSUFSazA/view?usp=sharing
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Forts: Ks § 3  Dnr 9016/20.109 
 

 Yrkanden: 

 Magnus Forsberg (l) yrkar bifall till förslag B 

Lars Bäckström (c) yrkar bifall till förslag B 

Gabrielle Boström (kd) yrkar bifall till förslag B 

Kenneth Isaksson (m) yrkar bifall till förslag B 

 

Ajournering begärs och verkställs. 

 

Sammanträdet återupptas och Hans Lindgren (s) föreslår att förslag B ska gälla. 

 

 Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en omdisponering 

av investeringsbudget/plan 2016-2018 enligt förslag B. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-02-09    
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tommy Johansson 

Maria Westerlund 

Carin Elofsson 

 

 

 

Ks § 4   Dnr 9014/202.109 
 
Tomtval för nyproduktion av förskola 
 

Kommunstyrelsens beslut enligt protokoll från 150908 § 82: 

 

 Att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att projektera 

nybyggnation av en sjuavdelningsförskola som förbereds 

för tillagningskök och där den sjunde avdelningen är 

allergiförberedd. 

 

 Att utreda placering där det är mest kostnadseffektivt av 

alternativen Skogsgläntan och Tunnbindaren, eller andra 

alternativ. 

 

SHBK har i uppdrag att föreslå en lämplig tomt där den nya 

förskolan ska byggas och de två som är aktuella i dagsläget är 

Jenningsskolan och Tunnbindaren 1.  

 

Underlag 
Skrivelse gällande tomtval för nyproduktion av förskola 

Protokoll ks 150908 § 82 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Utifrån miljö, -ekonomi och samordningsperspektiv beslutar 

Kommunstyrelsen:  

 

 Att den nya förskolan byggs vid Jenningsskolan och att 

arbete påbörjas med en projektering utifrån avsatta medel i 

investeringsbudgeten. 

 

 Att SHBK påbörjar ett detaljplanarbete parallellt med 

projektering. 

 

 Att SHBK tillsammans med BoU tittar på förslag på 

utformningen samt om byggnaden ska uppföras i en eller 

två plan. 

 

 Att SHBK tar fram ritningar på nyproduktion och påbörjar 

därefter en upphandling av den nya förskolan. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfbEFZeVdMTXZMQ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdlVrYm5iNnZjVTQ/view?usp=sharing
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   Soc   

 

 

Ks § 5   Dnr 9015/103.109 
 

Redovisning av åtgärder angående revisionsrapport - 
Granskning av anhörigstöd 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av 

kommunens stöd till anhöriga. Rapporten redovisades för 

kommunstyrelsen den 26 maj 2015. 

 

Revisorerna konstaterar att det finns förbättringsområden 

beträffande: 

 Strategiska styrningen genom policys, mål och planer 

 Tillförlitliga rutiner för att kartlägga anhörigas behov av 

stödinsatser 

 Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade 

insatser 

 Styrelsens styrning och kontroll är otillräcklig inom det 

lagstadgade området. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - granskning av anhörigstöd 

Protokoll ks 150526 § 53 

Protokoll su 151207 § 151 

Redovisning av åtgärder 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av åtgärder - Stöd till 

anhöriga. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfbGxoTDh4WWQ2aW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfOEw2VUxOem9jYms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfM1A5a3VIYzZMNDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfakdzazZUbHNZQkU/view?usp=sharing
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   Shbk  

 

 

Ks § 6   Dnr 9015/264.109 
 
Tillsynsplan Alkohol och Tobak - Robertsfors kommun 
 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa 

alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen skall 

ha företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska 

ställningstaganden. Lagen begränsar tillgängligheten på alkohol 

genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller 

alkohollagens högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. 

Alkohollagen innehåller också bestämmelser om servering och 

detaljhandel med öl (folköl). 

 

Kommunerna har, enligt Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelserna, 

skyldighet att utöva tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622). Det 

är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen över 

restauranger med serveringstillstånd. 

 

Detaljhandelsställen som har försäljning av tobaksvaror har också 

skyldighet att anmäla det till kommunen. Anmälan ska ha 

inkommit till kommunen innan försäljningen påbörjas. Anmälan 

gäller för försäljning av all slags tobak som exempelvis cigaretter, 

cigarrer, piptobak, vattenpipstobak, tuggtobak och snus. 

 

Kommunen ska utöva tillsyn över försäljningsställena enligt 

tobakslagen. 

 

Underlag 
Tillsynsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen godkänner tillsynsplan alkohol och tobak för 

Robertsfors kommun. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcjcxLUJpbmhFWGs/view?usp=sharing
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   Koncernstrateg  

 

 

Ks § 7   Dnr 9016/17.109 
 
Angående organisatorisk utökning av tjänst 
Näringslivsstrateg 
 

Befattningsbeskrivning generell 
Befattningsbeskrivning: Befattningshavaren skall utifrån de 

nationella och globala omvärldsförändringarna bedöma 

konsekvenserna för det regionala och främst det lokala 

näringslivet. Baserat på det utvecklingsbehoven ge förslag på och 

initiera olika åtgärder för att stärka utvecklingen av näringslivet i 

kommunen. 

 

Vidare skall personen arbeta för att förbättrat näringslivsklimatet i 

kommunen. Detta sker i samverkan och i dialog med samhällets 

olika intressenter och näringsliv. En viktig del i detta arbete är t ex 

företagsbesök, etablera/underhålla befintliga nätverk samt ansvara 

för att Robertsfors Kommun erhåller så stora samordningsvinster 

som möjligt utifrån de regionala projekt som idag finns inom 

näringslivet, exempelvis: IUC, Green Tech Solutions m fl. Vidare 

så innefattar tjänsten även att verka för en näringslivsorientering 

inom de olika kommunala sektorerna som t.ex. skola, 

samhällsbyggnad och inom den sociala sektorn. 

 

Näringslivsstrategen skall också understödja lokala projekt som 

bidrar till en tillväxt för koncernen och samhället. Under de 

närmaste åren finnas som tjänstemannastöd i socialfondsprojektet 

ASAP, samt tjänstemannastöd i DUA projektet. 

 

Näringslivsstrategen ska också finnas som ”en väg in” för 

företagare/nya företagare i kommunen samt även jobba externt 

med att locka företag att etablera sig i Robertsfors kommun. 

I tjänsten ingår även att ha ett utökat ansvar kring att finnas som 

stöd samt ha ett övergripande strategiskt ansvar att se över vad 

som är bäst för Robertsfors Kommun i de upphandlingar som görs 

via upphandlingsbyrån.  

  

Finansiering 

År 1: Länsstyrelsen(50%) + Robertsfors Kommun + Region 

Västerbotten + Arbetsförmedlingen(DUA) 

 

År 2: Robertsfors Kommun + målsättning att projektverksamhet 

ska finansiera del av tjänst. 

 

År 3: Robertsfors Kommun + målsättning att projektverksamhet 

ska finansiera del av tjänst. 
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Forts Ks § 7  Dnr 9016/17.109 
 

Ansvar 
Näringslivsarbete, Regionala näringslivsprojekt, Lokala projekt, 

Initiera utvecklingsprocesser hos vårt lokala näringsliv samt internt 

inom koncernen. (se befattningsbeskrivning) 

 

Närmast utskott 
Tillväxtutskott 

 

Placering i tjänstemannaorganisationen 
Sektor Utveckling och Information 

 

Mål 
Att skapa koncernövergripande tillväxt inom näringslivsområdet 

och stå i direkt kontakt med företagare och företag – en väg in. (se 

befattningsbeskrivning) 

 

Önskvärd utbildning, erfarenhet och kompetens 
Utbildning på högskolenivå är önskvärd samt minst 5 års 

erfarenhet inom drift och ledning i privat verksamhet samt minst 5 

års erfarenhet från ledande arbete inom kommunal och/eller annan 

offentlig verksamhet som kan bedömas likvärdig. Vana och 

erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser samt en 

förtroendeingivande personlighet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att inrätta tjänst som Näringslivstrateg fr o m 1/4 2016. Tjänsten 

ses som ett långsiktigt arbete med att fortsätta utveckla Robertsfors 

kommun till Sveriges bästa kommun 2020.  
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Samhällsbyggnadschef 

Kommunchef 

 

 

 

Ks § 8   Dnr 9016/18.109 
 
Jenningsskolans industrilokal 
 

Mål: Att avsluta det avvecklade ungdomsgymnasiet industri och 

säkerställa att Robertsfors Kommun skapar möjlighet att använda 

lokalen på annat sätt samt att maskinerna säljs innan värdet är 

förbrukat. 

 

Det finns idag ett flertal intressenter kring vissa av maskinerna. 

 

Underlag 
PM Jenningsskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Att maskinparken inventeras och värderas.  

 Att maskiner och annan utrustning som inte behövs i 

Robertsfors Kommuns verksamhet säljs ut under 2016.  

 Att lokalen städas upp och att verksamheten identifierar 

vilka behov som finns i koncernen kring lokalen. 

 

 

 

Ansvariga: 

Maskiner och utförsäljning av utrustning - Näringslivsansvarig 

Utstädning – Samhällsbyggnadschef 

Inventera vilka behov som finns inom koncernen – Kommunchef i 

samråd med ledningsgrupp.  

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfZkRIeDU3Z09aNHM/view?usp=sharing
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Ks § 9   Dnr 9016/16.109 
 
Upphandlingar 
 

Mål: Att säkerställa upphandlingsförfarandet.   

 

Efter en intern utredning om Robertsfors kommuns avtalshantering 

visade det sig att det fanns brister i att såväl finna som att följa upp 

gjorda upphandlingar.  

 

Underlag 
PM 160129, Magnus Hansson 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Samtliga förfrågningsunderlag kring upphandlingar genom Umeå 

upphandlingsbyrå informeras i Robertsfors Kommuns 

tillväxtutskott innan de verkställs. Dessa förfrågningsunderlag 

skall utöver tidigare bestämmelser även diarieföras av Robertsfors 

kommuns tillväxtutskott. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfM3BiMF9FMXUtcUk/view?usp=sharing
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Socialchef 

 

 

 

Ks § 10   Dnr 9015/216.109 
 
Yttrande över motion 9/2015 - Förenklad 
biståndsbedömning 
 

Marta Pettersson och Ingrid Sundbom har till kommunfullmäktige 

inlämnat en motion med förslag om att kommunen inför regler 

som ger personer över 75 år rätt till insatser upp till 6 timmar i 

månaden utan biståndsprövning. 

Beslutsunderlag 

Motion 9/2015 

Yttrande motion biståndsprövning 

Protokoll Su 151207 § 150 

 

T f kommunchefs förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att avslå motionen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Att Kommunstyrelsens socialutskott uppdras att utreda 

förutsättningarna för att trygghetslarm och matservering på 

Mårsgården samt kommunens matservice på Hammarhöjd 

beviljas utan biståndsprövning. 
 

 Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens 

sammanträde 160405.  

 

Yrkanden: 

Magnus Forsberg (l) att socialutskottet även bör utreda om 

matservering på Nysätragården kan beviljas utan biståndsprövning. 
 

Gabrielle Boström (kd) bifall till motionen 

Lars Bäckström (c) bifall till motionen 

Lars Bäckström (m) bifall till motionen 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till tf kommunchefs förslag 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kjell-

Åke Nilsson yrkande vunnit bifall. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 

Ja-röst för Kjell-Åke Nilssons yrkande 

Nej-röst för Gabrielle Boströms, Lars Bäckströms och Kenneth 

Isakssons yrkande. 

 

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 

Kjell-Åke Nilssons yrkande. 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSkdKYVlFRXNoREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfc3A1OFJIRi1mODg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWS1vZXQ0Q08xclE/view?usp=sharing
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   KF 

Socialchef 

 

 

 

Forts Ks § 10 
 

Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Kommunstyrelsens socialutskott uppdras att utreda 

förutsättningarna för att trygghetslarm och matservering på 

Mårsgården samt kommunens matservice på Hammarhöjd 

beviljas utan biståndsprövning. 

 

 Socialutskottet uppdras utreda om matservering på 

Nysätragården kan beviljas utan biståndsprövning. 

 

 Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens 

sammanträde 160405.  
 

 

 

Reservation 

C, Kd, M och L reserverar sig mot beslutet att helt avslå motionen. 

Däremot instämmer C, Kd, M och L om beslutet i de tre 

ovanstående punktsatserna. 
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Ks 

 

 

 

Ks § 11   Dnr 9015/248.109 
 
Översyn av pedagogiska luncher 
 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2013-12-04(KF §97) och 2015-11-30(KF 

§80) beslutades om en översyn av pedagogiska luncher. 

 

Översyn 
Idag finns pedagogiska luncher främst inom socialasektorn och 

barn- och utbildningssektorn. 

 

År Grundskola Barnomsorg Totalt 

2014 117,9 44,0 161,9 

2015 136,9 45,7 182,6 

År Äldre- och handikappomsorg Ekb Total 

2014 46,3 + 9,8 6,5 62,6 

2015 44,7 + 9,3 9,1 63,1 

(enhet tkr) 
 

Den totala intäkten för pedagogiska måltider var 245,7 tkr, 2015 

och 224,5 tkr 2014.   
 

En pedagogisk måltid kostar: 15 kr varav 3 kr är moms. 

Genomsnittlig snittkostnad/portion: 43,40 kr/portion (exklusive 

moms) 
 

Kostnader för transport och mottagningskök är inte inräknade i 

ovanstående belopp. 
 

Den ersättning som personalen betalar för pedagogisk lunch 

motsvarar 28 % av kostnaden(12/43,40). 
 

Totalt äts ca 20 500 st pedagogiska luncher i Robertsfors/år.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Utskotten uppdras att utreda vad det innebär att ta bort avgiften för 

pedagogisk lunch. 

 

Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 

160524. 
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Ks § 12   Dnr 9016/15.109 
 
Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag år 2016 
 

Underlag 
Förslag till anläggnings- och inventariebidrag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelning av anläggnings- och 

inventariebidrag 2016. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTWJPaXRrZENoTTQ/view?usp=sharing
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Akt 
 

 

 

Ks § 13   Dnr 2016/08.109 
 
Fullmakt att underskriva bankgiroutbetalningar och 
bankuttag, att göra överföringar mellan banker, att 
belasta konton för att på elektronisk väg verkställa 
betalningar samt att verkställa överföringar från 
kommunens koncernkonto till annans konto via internet. 
 

Dagens fullmakt är inaktuell då personer slutat och ersatts av 

andra.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Susanne Viik, Viveka Lång-Norberg, Ingrid Larsson och Patrik 

Nilsson, två i förening, ges fullmakt att för Robertsfors 

kommuns räkning öppna och avsluta bank- och plusgirokonton 

samt att göra uttag från dessa konton. 

 

2. Susanne Viik, Viveka Lång-Norberg och Ingrid Larsson, var 

för sig, ges fullmakt att överföra medel mellan kommunens 

konton hos Swedbank och Handelsbanken. 

 

3. Susanne Viik, Viveka Lång Norberg, Sofia Öberg, Astrid 

Nilsson, Peter Lundström och Ingrid Larsson var för sig, ges 

fullmakt att belasta kommunens bank- och plusgirokonton för 

på elektronisk väg verkställa utbetalningar. 

 

4. Susanne Viik, Viveka Lång Norberg, Sofia Öberg, Peter 

Lundström, Viktoria Lundström, Astrid Nilsson och Ingrid 

Larsson ges fullmakt att, var för sig, föra över pengar via 

internet från kommunens koncernkonto till annans konto. 

 

5. Av kommunstyrelsen tidigare fattade beslut rörande 

rubricerade fullmakter, återkallas och upphör därmed att gälla. 
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Ks § 14 
 
Delegationsbeslut 

 

Under perioden 2015-02-16 -- 2015-12-10, har bifogade beslut 

fattats av tillsyns- eller tillståndsförrättare vid Brandförsvar och 

säkerhet i Umeå på delegation av Kommunstyrelsen i Robertsfors. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen 
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Ks § 15 
 
Delgivningar 
 
9015/283.109 Minnesanteckningar Regionrådsmöte 151211 

 

9015/274.109 Insatsbevis medlem i Kvarkenvinden 

 

9015/271.109 Migrationsverket: Överenskommelse om aslyplatser 

 

9015/266.109 Länsstyrelsen: Beslut om extra bidrag 2015 till 

                                             Mellanbygdens vattenråd 

 

9016/012.109 Föreningen Ratans historia, beslut om statsbidrag till 

                        renovering av innertaket på Ratans Södra fyr 

 

9016/13.109 Medfinansieringsintyg, Green North 

 

9016/22.109 Aktionsgruppen Nej till NATO: Vill du ha kärnvapen 

i din kommun och bli förstahandsmål i din kommun? 

 

Protokoll Au 151117, 151208 

 

Protokoll Bou 151116, 151207 

 

Protokoll Su 151116  

 

Protokoll Tvu 160126 , bilaga Green North 

 

 

 

http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.robertsfors.se/wp-content/uploads/2014/01/AU-151117.pdf
http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.robertsfors.se/wp-content/uploads/2014/01/AU-151208.pdf
http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.robertsfors.se/wp-content/uploads/2014/01/BoU-151116.pdf
http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.robertsfors.se/wp-content/uploads/2014/01/BoU-151207.pdf
http://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://www.robertsfors.se/wp-content/uploads/2014/01/Su-151116.pdf
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVlI1SUhLMXhlVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQmxHeVBIV0tJWWM/view?usp=sharing

