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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2016-06-07, kl 13.00 – 16.20 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (s)                      Lars Bäckström (c)  

Sonja Boström (s)                     Ingrid Sundbom (c)  §§ 36-37 

Hans Lindgren (s)                     Gerhard Johansson (c) 

Samuel Lindgren (s)13.00-15.00 

Robert Lindgren (s)15.00-16.20    Per Olofsson (c)  

Sandra Brändström (s)              Bo Lundqvist (c) 

Åsa Andersson (s)                     Marie Viberg (c)   

Olov Nilsson (s)                        Elisabeth Tängdén (c) 

Cecilia Löfbom (s)                    Björn Brändström (c) 

Per Boström Johansson (s)        Kenneth Isaksson (m) 

Ewa-Mari Westerlund (s)           

Kurt Ek (s)                                 Helen Forsberg (v) 

Haldo Eriksson (s)                     Gunnar Parment (v) 14.20-16.20 

Lars-Gunnar Andersson (s)       Magnus Forsberg (l) 

Vera Pettersson (s)                     Gabrielle Boström (kd) 

Ove Lindström (s) 

Gun Ivesund (s) §§ 38-55 

Ann-Rosie Eriksson (s) 

 
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Ewa-Mari Westerlund (s) och Elisabeth Tängdén (c) 
 

Justeringens tid och plats 2016-06-10, kl 09.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 36 - 55 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Ewa-Mari Westerlund                 Elisabeth Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-06-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-06-10 Datum för anslags nedtagande 2016-07-05 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 36    
 

Mötets öppnande 
 
Vice ordförande Ingrid Sundbom öppnade sammanträdet och hälsade alla 

välkomna. 
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§ 37  Dnr 2016/142.109 
 
Val av Kommunfullmäktiges ordförande 

 
Olov Nilsson (s) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ordförande i Kommunfullmäktige, ny ordförande ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ny ordförande väljs Gun Ivesund, Djäkneboda. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ordförande i Kommunfullmäktige väljs Gun Ivesund (s). 
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§ 38 
 

Information - omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 
 

Fredrik Mandelin, seniorkonsult informerad angående omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL). Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktige tackade för informationen. 
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Kf § 39  Dnr 9016/92.109 
 

Utdelning av ungdomsstipendium 2016 
 

Robertsfors kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 10 000 

kronor. Stipendiet skall utdelas till ungdomar enskild eller i grupp som 

genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett 

kommunen god PR. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat utse David Olofsson, Överklinten till årets 

ungdomsstipendiat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet. 
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Kf § 40  Dnr 9016/90.109 
 
Utdelning av målinriktat kulturstipendium 2016 

 

Robertsfors kommun delar årligen ut ett målinriktat kulturstipendium. 

Kommunstyrelsen har beslutat utse Anna Hillbom till 2015 års stipendiat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet på 10 000 

kronor. 
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Kf § 41  Dnr 9016/135.109 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

 
Regeringen har föreslagit att arbetsgivare ska ta ett större ekonomiskt 

ansvar för långtidssjukskrivna anställda. 
 
Regeringen presenterade i början på april i år ett förslag som innebär att 

arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda 

som har varit sjukskrivna mer än 90 dagar.   

I förslaget finns särskilda undantagsregler för bland annat små arbetsgivare 

och utsatta grupper på arbetsmarknaden. Enligt regeringen kommer förslaget 

att vara kostnadsneutralt för det stora arbetsgivarkollektivet då det är tänkt 

att arbetsgivaravgifterna ska sänkas.  

Det innebär dock att det är arbetsgivare, inom delar av arbetsmarknaden där 

sjukfrånvaro är som störst, som kommer att drabbas mest av det ökade 

betalningsansvaret för sjukpenningen. 

Robertsfors kommun är en stor arbetsgivare och samtidigt är kommunen 

även en av de arbetsgivare i landet där sjuktalen stigit kraftigt de senaste 

åren. 

Min fråga till kommunalrådet Patrik Nilsson (s) är:  

 Om han tror att regeringens förslag är lösningen på de stigande 

sjuktalen, som vi framför allt ser inom offentlig sektor? 

  

 Vilka merkostnader kan detta medföra för Robertsfors Kommun?  

Lars Bäckström Centerpartiet 

Gruppledare 

 

 

Svar på interpellation från Lars Bäckström 

 

Under ett flertal år så har sjuktalen bland landets arbetsgivare ökat och inte 

minst inom offentlig sektor. I Robertsfors kommun har vi sett samma 

utveckling. Från att legat på kommunfullmäktiges mål på 4,5 % till att i dag 

vara ca 8,6 %. Denna utveckling är vi inte nöjda med utan är ett prioriterat 

mål att åter få ned sjuktalen. Flera åtgärder har vidtagits men än återstår 

mycket arbete. Trots detta så ligger vi under rikssnittet och många 

kommuner i länet har högre tal än Robertsfors. För att komma till rätta med 

de ökade sjuktalen så vidtar regeringen åtgärder. 
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Forts kf § 41 
 

Regeringen presenterade i april ett förslag om hälsoväxling för aktivare 

rehabilitering och omställning på arbetsplatsen. I förslaget, som rör 

arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar, växlas 

kostnader för höga ohälsotal mot sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen 

bjuder även in fack och arbetsgivare och uppmanar dem att presentera 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få tillbaka sjukskrivna i arbete. 

 

Förslaget innebär att ett aktivt hälsoarbete kommer att löna sig. De 

arbetsgivare som har ett gott förebyggande arbete, en effektiv rehabilitering 

och därmed låg sjukfrånvaro belönas. Istället kommer de arbetsgivare som 

inte tar sitt ansvar att bära en större del av kostnaderna. Denna 

kostnadsväxling kallas för hälsoväxling och har tre fokusområden: 

 

Hälsoväxling för bättre rehabilitering och omställning: 

Arbetsgivare kommer att få betala 25 procent av sjukpenningskostnaderna 

för en anställd vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. Det ger arbetsgivaren 

tid att utreda behovet av rehabiliteringsåtgärder och anpassning av 

arbetsuppgifter under de första tre månaderna. 

 

Arbetsgivaren kommer inte att behöva bära kostnader för vanliga enklare 

sjukfall som i regel inte har något samband med arbetsplatsen, till exempel 

långdragna influensor eller benbrott. 

 

Kostnaderna ökar inte totalt – i kompensation får hela arbetsgivarkollektivet 

sänkta arbetsgivaravgifter. Det innebär att ett aktivt hälsoarbete kommer att 

löna sig. 

 

Små arbetsgivare ska skyddas: 

Förslaget inbegriper ett skydd för småföretag i form av ett fribelopp om 33 

500 kronor per år. Det motsvarar kostnaden av en sjukskriven anställd med 

snittersättning under ett helt år. 

 

Utsatta grupper på arbetsmarknaden undantas: 

Det finns redan idag en selektering där den med sämre hälsa eller risk för 

sämre hälsa ofta väljs bort från anställningar. Det ska motverkas. Gäller 

även personer som beviljas anställning med vissa typer av stöd. 

 

- Utvecklingen med de ökande sjuktalen i Sverige är oroande och måste 

brytas. Vi behöver välfärdens medarbetare i arbete, inte i sjukförsäkringen. 

Hälsoväxlingen innebär en omfördelning av resurser och ger alla 

arbetsgivare en möjlighet att påverka sina kostnader för sjukfrånvaron. 
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Forts kf  § 41 
 

Arbetsmarknadens parter erbjuds parallellt med den fortsatta processen 

möjligheten att komma med överenskommelser som kan antas ge 

motsvarande resultat som hälsoväxlingen. Skulle parterna senast i augusti i 

år presentera sådana överenskommelser som förväntas få motsvarande effekt 

på ohälsan är regeringen beredd att gå den vägen istället för att lagstifta. 

 

Jag är väldigt glad att vi nu har en regering som verkligen tar tag i detta 

problem och som kommer med åtgärder. Jag är övertygad om att detta arbete 

måste vi göra tillsammans, arbetsgivare och stat. Ju tidigare dessa insattser 

görs desto bättre. Tidiga insattser måste primeras och kommer att vara 

hållbara över tid. I Robertsfors kommun har vi fått fart på kontinuerliga 

chefsträffar och utbildningar. Vi har utbildat alla chefer i systematiskt 

arbetsmiljö arbete. Vi följer sjuktalen kontinuerligt och frågan är prioriterat 

på ledningsgruppens dagordning.  

 

Detta är fortfarande bara ett förslag och inga direktiv har kommit från Skl 

och vi vet i dagsläget inte hur det färdiga förslaget kommer att se ut varvid 

ekonomikontoret inte har räknat på detta förslag. Däremot vet vi att tidiga 

insatser och ett bra systematisk arbetsmiljöarbete leder till minskat 

mänskligt lidande och högre resursanvändande samt att vi kan vara en 

attraktiv arbetsgivare. 

 

 

Patrik Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kf § 42   Dnr 9016/129.109   
 

Budget 2017 och plan 2018-2019 
 

Utdebitering 
Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona 

 

God ekonomisk hushållning 
Finansiella mål 

- Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna 

- Att resultatet sett över en längre period är positivt 

 

För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två 

procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den 

finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i 

planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna 

kapitalet för kommande pensionskostnader. 

 

För 2017 har kommunfullmäktige i sitt styrkort beslutat att Årets resultat skall vara 1 

procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Förslaget till beslut innebär att 

Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

 

Regeringens beslut om extra pengar till flyktingmottagning för asylsökande och 

nyanlända är medtaget med 849 tkr. Lägger man resterande intäkt på 4 400 tkr till Årets 

Resultat så blir resultatet 8 579 tkr vilket i så fall motsvarar 2 procent i resultat. 

 

Mål för verksamheten 

Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. 

 

Finansiella ramar 
Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. 

 

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 för planperioden föreslås 

förändringar med följande belopp: 

 

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: 
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Forts kf § 42 

Driftbudget och plan Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunrevisorerna -540 -560 -580 

Kommunstyrelsen -382 006 -391 556 -401 344 

Överförmyndarnämnd -659 -669 -679 

Jävsnämnd -35 -37 -39 

Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del -11 500 -12 000 -12 500 

Avskrivningar -17 500 -18 000 -18 500 

Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 
planperioden 2017-2019. 

Resultaträkning 2017-2019 
     

Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan 
 

Invånarantal 6720 SKL 16:17 2015 2016 2017 2018 2019 

Tkr 
     

Kommunrevisorerna -521 -521 -540 -560 -580 

Kommunstyrelsen -353 677 -368 508 -382 006 -391 556 -401 344 

Överförmyndarnämnd -592 -649 -659 -669 -679 

Jävsnämnd -20 -33 -35 -37 -39 

Delsumma 1 -354 810 -369 711 -383 240 -392 822 -402 642 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -17 253 -17 000 -17 500 -18 000 -18 500 

Pensionskostnader utöver PO -11 897 -11 000 -11 500 -12 000 -12 500 

Verksamhetens nettokostnader -383 960 -397 711 -412 240 -422 822 -433 642 

Extra ers till välfärd/flyktingmottag 
  

849 
  

Skatt, utjämning och generella stb 395 942 402 998 416 271 425 550 434 641 

Finansnetto -1 332 -1 200 -700 -1 000 -1 200 

Resultat före extraordinära poster 10 651 4 087 4 180 -1 728 201 

Extraordinära poster netto 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 10 651 4 087 4 180 -1 728 201 

Alt 2 inklusive extra pengar (5249 tkr) 
  

8 579 3 521 5 450 
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FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag 

Tkr 
  

Budget Plan 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Den löpande verksamheten 
     

Årets resultat 10 651 5 108 4 180 -1 728 201 

Justering för avskrivningar o nedskrivning 17 253 17 500 17 500 18 000 18 500 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före 
     

förändring av rörelsekapital 27 904 22 608 21 680 19 728 18 701 

Ökning av kortfristiga fordringar -1 888 0 0 0 0 

Ökning av varulager -327 0 0 0 0 

Ökning av kortfristiga skulder 6 065 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verks 31 754 22 608 21 680 19 728 18 701 

Investeringsverksamheten 
     

Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 -250 -250 -250 

Investeringar i materiella tillgångar -16 775 -26 000 -40 000 -20 000 -20 000 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 0 

Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverks -14 979 -26 000 -40 250 -20 250 -20 250 

Finansieringsverksamheten 
     

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Amortering av skuld -20 000 -20 000 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar -4 199 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 1 946 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverks -22 253 -20 000 0 0 0 

Årets kassaflöde -7 274 -23 392 -18 570 -522 -1 549 

Likvida medel vid årets början 76 463 69 189 45 797 27 227 26 705 

Likvida medel vid årets slut 69 189 45 797 27 227 26 705 25 156 
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BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag 

   

Budget Plan 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tillgångar 
     

Anläggningstillgångar 212906 214000 216000 219662 223096 

Omsättningstillgångar 98043 88424 89 000 88000 88000 

Summa tillgångar 310949 302424 305 000 307662 311096 

Eget kapital, avsättningar o skulder 
     

Eget kapital vid årets ingång 165877 176528 181636 185816 184088 

Årets resultat 10651 5108 4180 -1728 201 

Avsättningar 3215 3300 3300 3300 3300 

Långfristiga skulder 40000 20000 20000 20000 20000 

Kortfristiga skulder 91206 97488 95884 100274 103507 

Summa eget kaptial, avs och skulder 310949 302424 305000 307662 311096 

 

Bilaga: Budget 2017 och plan 2018-2019 
 

Tf kommunchefs förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget för 2017 och plan för 

2018-2019. 

 Skattesatsen för år 2017 fastställs till 23:15 per skattekrona. 
 

Kommunstyrelsens ordförande förslag till beslut 
Bifall till t.f kommunchefs förslag till budget 

1 miljon avsätts ytterligare i en riktad insats inom särskilt boende för att avdelningar går från var annan 

helg till var tredje helg. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare 

 Följa om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö 

 På vilket sätt utarbetas under hösten i samverkan med verksamheten och den fackliga 

organisationen. 
 

Ajournering begärs, mötet återupptas efter fem minuter. 
 

Yrkande 1 

Lars Bäckström (c): Bifall till t.f kommunchefs förslag till budget för år 2017, men  

att 2 miljoner kr. avsätts ytterligare i riktad insats inom särskilda boenden för att minska var annan helg 

arbete till arbete var tredje helg samt att ensambemanningen nattetid vid våra HVB-hem upphör.  
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Forts § kf 42   Dnr 9016/129.109 
 

Yrkande 2 

Lars Bäckström (c): Att invånarantalet höjs med ytterligare 20 personer i budgetunderlaget.  

 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till lagt förslag 

Hans Lindgren (s) bifall till lagt förslag 

Kenneth Isaksson (m) bifall till Lars Bäckström yrkande 

Gabrielle Boström (kd) bifall till Lars Bäckström yrkande  

 

Ordföranden ställer lagt förslag mot Lars Bäckströms yrkande 1, och finner att lagt förslag vunnit 

bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för Patrik Nilssons förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande  

 

Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik 

Nilssons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms yrkande 2, att invånarantalet höjs med 

ytterligare 20 personer i budgetunderlaget, och finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att skattesatsen för år 2017 fastställs till 23:15 per skattekrona. 

 

 Att godkänna budget för 2017 och plan för 2018-2019. 

 

 Att 1 miljon avsätts ytterligare i en riktad insats inom särskilt boende för att avdelningar går från 

var annan helg till var tredje helg. 

-Att vara en attraktiv arbetsgivare 

-Följa om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö 

-På vilket sätt utarbetas under hösten i samverkan med verksamheten och den fackliga 

organisationen. 

 

 Att invånarantalet höjs med ytterligare 20 personer i budgetunderlaget. 

 

 

Reservation: Lars Bäckström (c) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet till förmån för eget yrkande. 
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   Ekonomichef  

 

 

Forts Kf § 42 
 

Yrkanden: 

Patrik Nilsson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Lars Bäckström (c): Bifall till det egna yrkandet 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Patrik Nilssons yrkande vunnit 

bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande 

 

Omröstningsresultat: 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Patrik Nilssons 

yrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Att skattesatsen för år 2017 fastställs till 23:15 per skattekrona. 

 

 Att godkänna budget för 2017 och plan för 2018-2019. 

 

 Att 1 miljon avsätts ytterligare i en riktad insats inom särskilt boende för att 

avdelningar går från var annan helg till var tredje helg. 

-Att vara en attraktiv arbetsgivare 

-Följa om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö 

-På vilket sätt utarbetas under hösten i samverkan med verksamheten och den fackliga 

organisationen. 

 

 Att invånarantalet höjs med ytterligare 20 personer i budgetunderlaget. 

 

 

 

 

Reservation: 

Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-06-07              Sida 17 (31)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 

Bou-chef 

Shbk-chef 

 

 

 

Kf § 43  Dnr 9016/131.109 
 

Omfördelning av investeringsbudget 
 

Vid Jenningsskolan F-3 och Fritids Jennings finns på baksidan mot skogen 

diverse lekutrusning. Sedan flytten har det uppdagats att underlaget inte 

håller och att dräneringen av marken måste åtgärdas. Problemen är mycket 

stora och har påtalats av personalen både ur säkerhetssynpunkt och 

arbetsmiljösynpunkt. Se bilaga 1 för bilder på hur det sett ut under våren. 

Läget är sådant att något måste göras och Samhällsbyggnadskontoret har ca 

200 tkr för ändamålet, men beräknar att detta endast räcker till att göra något 

åt området närmast huset som visas i bild 4 i bilaga 1. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-05-20 meddelat barn- och utbildning 

att det krävs ytterligare 200 tkr för att åtgärda de problem som framgår av 

bildserien enligt bilaga 1. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-10 (§47) fattades beslut om 

investeringsbudget för 2015. Denna omfattade 1 550 tkr till etapp 1 av ett-

till-ett-satsningen. Under 2015 förbrukades 683 tkr, men beställning på 

kringutrustning och utbildning kunde inte slutföras under året vilket 

föranledde att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-04-18 (21) 

beslutade att överföra 867 tkr för etapp 1 till investeringsbudget 2016. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-21 (§54) fattades beslut om 

investeringsbudget där barn- och utbildning tilldelades ett ”klumpanslag” på 

1 300 tkr för inventarier, utemiljö etc. I klumpanslaget var avsatt 210 tkr till 

inköp av smartboards till ytterligare fem klassrum.  
 

Vi har 2016-05-18 erhållit beräknat slutpris för de utbildningsdelar som 

återstår i etapp 1 och dessa landar på 398 tkr, vilket medför att det återstår 

225 tkr, vilket motsvarar inköp av fem smartboards. Då smartboard är att 

betrakta som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att nå effekt och bra resultat 

av ett-till-ett-satsningen bör det kunna betraktas som en del av den första 

etappens investering och därmed inte kräva beslut om omfördelning. 
 

Aktivitet Tkr 

Budget Etapp 1: ett-till-ett 1 550 
Förbrukat 2015 -683 

Överfört till 2016 867 

Förbrukat 2016 -244 
Beställt ej fakturerat 
utbildning -398 

Återstår 225 

Inköp 5 Smartboard -225 

SUMMA ÅTERSTÅR 0 
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Shbk-chef 

 

 

 

Forts Kf § 43 
 

Utifrån ovanstående lämnar detta ett utrymme på 210 tkr i barn- och 

utbildnings klumpanslag som kan frigöras för dränering av utemiljön vid 

Jenningsskolan. 

 

Bilaga 1: Bildserie av utemiljö vid Jenningsskolan 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 210 tkr 

från barn- och utbildnings klumpanslag till Samhällsbyggnadskontoret för 

dränering av utemiljön vid Jenningsskolan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Att överföra 210 tkr från barn- och utbildnings klumpanslag till 

Samhällsbyggnadskontoret för dränering av utemiljön vid Jenningsskolan. 
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Kf § 44 
 
Allmänhetens frågestund 
 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ges allmänheten möjlighet att vid 

två tillfällen ställa frågor till politiker och tjänstemän. Dessa tillfällen är när 

bokslut och budget behandlas i kommunfullmäktige. 

 

Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde. 
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   Personalchef  

 

 

Kf § 45  Dnr 9015/178.109 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL)  
 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås 

att kommunstyrelsen i Robertsfors kommun beslutar att anta bestämmelser 

om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i enlighet 

med tillhörande bilaga. 

 

Underlag 
-Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda. 

-Vissa förtydliganden till OPF-KL 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen i Robertsfors kommun beslutar att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i enlighet med 

tillhörande bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaGxPNWZRQ0FPZHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaGxPNWZRQ0FPZHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfczdEaWhZQTVhRHc/view?usp=sharing
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   Camilla Adolfsson camilla.adolfsson@umea.se 

 
 

 

 

Kf § 46   Dnr 9016/120.109 
 
Styrdokument för krisberedskap - 2016-2018 
 

Bakgrund 
Kommunerna har en skyldighet enligt lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH) att ha en risk- och sårbarhetsanalys och en plan för hur 

kommunen ska hantera extraordinära händelser.  

 

I kommunöverenskommelsen (som trädde i kraft 2014-01-01) framgår också 

att kommunen ska ha ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Dessa 

tre dokument ska antas för varje ny mandatperiod. 

 

Då Robertsfors kommun har ännu inte antagit ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap för mandatperioden 2015-2018, begär 

Länsstyrelsen en redogörelse från kommunen om tidsplanen för arbete med 

och fastställande av dessa dokument. 

Redogörelsen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2016-06-10. 

 

Underlag 
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 

Tjänsteskrivelse 2016-05-02 

Svar på begäran - Länsstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna styrdokument 

för krisberedskap 2016 - 2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner styrdokument för krisberedskap  

2016 - 2018. 

 

mailto:camilla.adolfsson@umea.se
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   Socialchef  

 

 

Kf § 47   Dnr 9015/216.109 

Yttrande över återremiss motion 9/2015 - Förenklad 
biståndsbedömning 
 

Kommunfullmäktige återremitterade rubricerat ärende 2016-02-29 § 4. 
 

Beslutsunderlag 

Yttrande - motion 9/2015 

Skrivelser från pensionärsföreningar 

Protokoll su § 48 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

9/2015. 
 

Gabrielle Boström (kd) bifall till motionen 

Lars Bäckström (c) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (m) bifall till motionen 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till lagt förslag 
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förslaget att avslå 

motionen vunnit bifall. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

9/2015. 
 

Yrkanden:  

Ingrid Sundbom (c), Lars Bäcksström (c), Gabrielle Boström (kd), Kenneth 

Isaksson (m) och Magnus Forsberg (l) yrkar bifall till motionen. 
 

Sandra Brändström (s), Patrik Nilsson (s), Hans Lindgren (s), Haldo 

Eriksson (s), och Robert Lindgren (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Ingrid Sundboms m fl yrkande 
 

Omröstningsresultat: 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster besluter kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion 9/2015, Förenklad 

biståndsbedömning. 
 

Reservation: 

Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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   Koncernstrateg  

 

 

Kf § 48   Dnr 9015/276.109 
 
Svar på motion 1/2016 - Inrätta en årlig återkommande 
Robertsforsgala 
 

Centerpartiet har lämnat in en motion där föreslaget är att Robertsfors 

kommun tar initiativ till inrättandet av en årlig återkommande 

Robertsforsgala, där framstående insatser uppmärksammas och premieras 

inom civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor. Det uppdras till 

kommunens Tillväxtutskott att tillsammans med företrädare för näringsliv 

och civilsamhället ta fram formerna för en årlig återkommande 

Robertsforsgala. 

 

Underlag 
Svar på motion 1/2016 

Motion 1/2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att Robertsfors kommun anordnar Robertsforsgalan 2016  

i samverkan med andra organisationer i samhället som bedöms  

vara intressanta.   

 

 Att galan ovan utvärderas och att det lyfts till Kommunstyrelsen 

2017 under kvartal ett, om detta skall bli en återkommande aktivitet. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Ekonomi för utbetalning  

 

 

Kf § 49   Dnr 9016/106.109 
 
Redovisning av 2015 års partistöd samt utbetalning av 2016 års 
partistöd 
 

Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning av 

partistödet. 

 

Underlag 
Redovisning av 2015 års partistöd samt granskningsintyg. 

-Socialdemokraterna 

-Centerpartiet 

-Moderaterna 

-Vänsterpartiet 

-Liberalerna 

-Kristdemokraterna 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Med hänvisning till inkomna redovisningar och granskningar från de 

politiska partierna i Robertsfors kommun föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige besluta: 

 

 Att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter samt 

besluta att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna 

i Robertsfors kommun under juli månad 2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter och beslutar att utbetala 2016 års lokala partistöd  

till de politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 2016. 
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   Förtroendemannarutinen 

Magnus Hansson 

Gun Ivesund 

 

 

 

Kf § 50 
 

Val av ordförande i Demokratiberedningen 
 
Olov Nilsson har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 

Demokratiberedningen. Ny ordförande ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ordförande i Demokratiberedningen utses Gun Ivesund, Djäkneboda. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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   Förtroendemannarutinen 

Nicklas West 

Harriet Lindberg 

 

 

 

Kf § 51  
 
Val av ledamot i Jävsnämnden 
 
Olov Nilsson (s) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ledamot i Jävsnämnden, ny ledamot ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ny ledamot i Jävsnämnden väljs Nicklas West, Öndebyn. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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   Förtroendemannarutinen 

Roger Markström 

Harriet Lindberg 

 

 

 

Kf § 52 
 

Val av ersättare i Jävsnämnden 
 
Ersättare i Jävsnämnden ska utses. 

  

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ersättare i Jävsnämnden väljs Roger Markström, Ratu. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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   Kommunchef  

 

 

Kf § 53  Dnr 9016/96.109 
 
Anmälan:  Motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt 
handlingsplan 
 

Aldrig någonsin i modern tid har så många människor varit på flykt. Antalet 

flyktigar som nu söker sig till Europa ökade lavinartat under förra året. 

Robertsfors kommun, liksom de flesta andra kommuner i vårt land, har på 

ett påtagligt sätt fått känna av de stora flyktingströmmarna . Under år 2015 

så startades det på flera ställen upp så kallade HVB hem i kommunen för 

ensamkommande ungdomar. Även andelen nyanlända, personer som 

beviljats asyl i Sverige, har ökat och tillsammans har detta bidragit till att 

kommunen under förra året kunde uppvisa en befolkningsökning.   

Det är viktigt att vi alla ser de människor som kommer från andra länder 

som en resurs,  och agerar för att de så snabbt som möjligt ska känna att de 

är delaktiga i vårt samhälle. I det arbetet är det nödvändigt att civilsamhället 

kopplas in och att vårt breda föreningsliv ges möjligheter att vara delaktiga. 

Integration är en stor fråga och för att lyckas med integration krävs det att 

alla tar ett ansvar i frågan.  

Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor 

samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Alla medborgare 

ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet och lika skyldigheter. 

Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska 

ge upp sin kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Ett starkt 

samhällsbygge kännetecknas av allas rätt att vara olika snarare än kravet 

på att alla ska vara lika (Länsstyrelsen, 2014). 

Den politiska ambitionen måste vara att nyanlända ska känna sig välkomna i 

vår kommun och så snabbt som möjligt kunna försörja sig själva. Detta 

måste genomsyra både den kommunala organisationen, men även vara 

tydligt för alla som bor i vår kommun. Motiven till detta måste även 

tydliggöras i större utsträckning, det vill säga de ekonomiska och sociala 

aspekterna av integration. Det är viktigt att vi klarar integrationen på ett bra 

sätt om vi framöver ska klara de utmaningar vi står inför med stora 

pensionsavgångar inom de flesta yrkesområden. I slutändan om en person 

inte trivs och inte får arbete på orten är det en stor risk att personen väljer att 

flytta. Varje person som flyttar ut är en förlust för kommunen. 

Sveriges kommuner har under förra året tilldelats ”extra pengar” för att klara 

flyktingmottagandet. Av detta erhöll Robertsfors kommun 3,8 miljoner 

kronor. Allt tyder på att Sveriges kommuner även innevarande år och 

framöver kommer att tilldelas ytterligare bidrag för att klara 

flyktingmottagandet och integreringen på ett bra sätt. 

Vi tycker att det är viktigt att Robertsfors Kommun har en strategi och 

handlingsplan kring mottagandet och integrationen av flyktigar och 

nyanlända, och att strategin är väl förankrad i hela kommunen.  



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-06-07              Sida 29 (31)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Kf § 53  Dnr 9016/96.109 
 
I handlingsplanen bör framgå på vilket sätt de pengar, som kommunen 

erhållit kring flyktingmottagandet, ska användas för att på bästa sätt främja 

integrationen. Det är viktigt att civilsamhället i form av näringslivs-

organisationer, föreningsliv, studieförbund m.m. görs delaktiga och även kan 

erhålla mindre bidrag för sina insatser.  

Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att det ska tas fram 

en Integrationsstrategi med åtföljande handlingsplan. En handlingsplan 

som årligen revideras. 

Lars Bäckström, Centerpartiet  

Kenneth Isaksson, Moderaterna  

Magnus Forsberg, Liberalerna   

Gabrielle Boström, Kristdemokraterna 

    

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
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   Äu  

 

 

Kf § 54  Dnr 9016/105.109 
 
Anmälan: Medborgarförslag 3/2016 – Gång- och cykelväg mellan 
Gumboda och Ånäset 
 
Gumboda Byaförening har via ett medborgarförslag beslutat att verka för att 

Gumbodaborna på ett miljövänligt sätt ska kunna transportera sig till Ånäset. 

 

Deras förslag är att den så kallade Karl XI:s väg rustas upp så att den blir 

farbar för gång- och cykeltrafikanter. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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   Shbk   

 

 

Kf § 55   Dnr 9016/31.109 
 
Försäljning av del av fastigheten Överklinten 3:77 
 

Ägare av fastigheten Överklinten 3:78 vill köpa del av fastigheten 

Överklinten 3:77. Området som önskas förvärvas är ca 518m2. 

 

Marken ligger inom detaljplanerat område. 

 

Försäljningspris 20kr/m2 i enlighet med kommunens försäljningspris, 

totalkostnad 10 360kr. 

 

Kommunen har ingen teknisk utrustning eller intressen varken under eller 

ovan mark enligt GVA-ingenjören. 

                   

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att avyttra denna del av fastigheten Överklinten 

3:77, för 20kr/m2 totalt 10 360kr. 

 

Avstyckning görs så att den inte hindrar infarten till grannfastigheten 

Överklinten 3:79. 

 

Köparen ska stå kostnader för avstyckning, fastighetsreglering och lagfart. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Att avyttra denna del av fastigheten Överklinten 3:77, för 20kr/m2 totalt 10 

360kr. 

 

Avstyckning görs så att den inte hindrar infarten till grannfastigheten 

Överklinten 3:79. 

 

Köparen ska stå kostnader för avstyckning, fastighetsreglering och lagfart. 

 

 


