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Ks § 72    Dnr 9016/184.109 

 
Delårsbokslut jan-juni 2016 
 

Delårsbokslut jan-juni 2016. 

 

Underlag 
Delårsbokslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsbokslut  jan-juni 2016. 
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   Ekonomi 

Bou  
 

 

 

 
Ks § 73    Dnr 9016/127.109 
 
Barn- och utbildningsutskottets åtgärdsplan ang prognostiserat 
underskott 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 (§ 42) att de verksamhetsområden som 

prognostiserar underskott ska inlämna en åtgärdsplan hur underskottet ska 

minskas till noll. Åtgärdsplan ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 

september. I ekonomirapport 1 prognostiserade Barn- och utbildning med 

underskott inom grundskolan med 1 559 tkr och inom Lärcentrum med  

1 309 tkr. 

 

Verksamhet Budget Prognos 

ek.rapport 1 

Under- 
/överskott 

Prognos 

delår 

Under- 
/överskott 

Förskola 38 841 38 644 177 38 778 63 

Grundskola 83 338 84 897 -1 559 85 327 -1 989 

Särskola 5 876 5 049 827 32 018 898 

Lärcentrum 32 098 33 407 -1 309 4 978 81 

BoU kultur 5 562 5 483 79 5 538 24 

Totalt 165 715 167 500 -1 785 166 639 -924 

 

Totalt sett för barn- och utbildnings verksamheter har det prognostiserade 

underskottet minskat med 861 tkr från ekonomirapport 1 till delårsbokslutet. 

Förskolan och BoU Kultur prognostiseras ett resultat i paritet med budget, 

medan Särskolan prognostiseras lämna ett överskott på ca 900 tkr. För 

Lärcentrum visar prognosen på ett mindre överskott (80 tkr), dock ingår inte ett 

enskilt individärende där kostnaden för IKE beräknas till 180 tkr för resterande 

del av året. 

 

Grundskolans underskott prognostiseras bli närmare 2 000 tkr. Om vi tittar på 

grundskolans kostnader exklusive skolskjuts och interkommunal ersättning 

(IKE) prognostiseras ett överskott mot budget på ca 700 tkr. Kostnad för 

skolskjuts beräknas bli 2 500 tkr högre än budgeterat och IKE 220 tkr högre än 

budgeterat. 

 

När det gäller IKE kommer ett enskilt individärende att innebär ytterligare 

kostnad på 180 tkr detta år (IKE helår 360 tkr). 

 

Genomförande av åtgärder för att minska kostnaderna med 2 000 tkr skulle 

innebära stora och negativt kvalitetspåverkande åtgärder. Underskottet 

motsvarar 4-5 heltidstjänster på årsbasis. Med uppsägningstider skulle det också 

vara svårt att hämta in underskottet under året då det skulle handla om så många 

tjänster att verksamheten ej kan bedrivas.   
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Forts ks § 73  Dnr 9016/127.109 
 

Ett annat alternativ för besparing är nedläggning av Åkullsjöns skola vilket i 

april 2015 beräknades ge en besparing på 630 tkr på helår. 

 

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

 att 898 tkr förs över från särskolan till grundskolan. 

 att utöka grundskolans budget med 1 100 tkr. 

 

Det är positivt att barn- och utbildnings verksamheter prognostiserade 

underskottet minskat betydligt från ekonomirapport 1 till delårsbokslutet. Det 

tyder på att verksamhetens åtgärder och arbete redan ger effekt på innevarande 

år. En fortsatt kostnadsmedvetenhet inom verksamheten samt fortsatt 

genomförande av tidigare åtgärder bör kunna ge fortsatt effekt för helåret. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 att 898 tkr förs över från särskolan till grundskolan för 2016 och 2017 

 att grundskolans budget kvarstår på beslutad nivå för 2016  
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Ks § 74   Dnr 9016/127.109 
 

Socialutskottets åtgärdsplan för verksamheter med 
prognos om underskott 2016 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att de verksamhets-

områden som prognostiserar ett underskott skall inlämna en 

åtgärdsplan för hur det prognostiserade underskottet ska minskas 

till noll kr. Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 

6 september 2016. 

 

Underlag 

Protokoll su 160822 § 102 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att socialutskottets åtgärdsplan för minskat underskott på 

innevarande år godkänns. 
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Ks § 75   Dnr 9016/185.109 
 
Investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2019 
 
Förslag till investeringar 2017 och plan 2018-2019. Se bilaga. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet återremiteras för fortsatt beredning.  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-09-06             Sida 8         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Bou 

Shbk  
Soc  
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Ks § 76   Dnr 9016/183.109 
 
Fördelning av kommunstyrelsens ram till 
verksamheterna 
 

Kommunfullmäktige antog budget 2017 och plan 2017-2018 den  

7 juni 2016 § 42. 

 

Där fattades beslut om att öka invånarantalet till 6 740 (ökning 

med 20 personer) samt att utöka kommunstyrelsens ram med 1 

miljon kronor. En riktad insats inom särskilt boende för att 

personalen vid avdelningarna kan gå från arbete varannan helg till 

var tredje helg. 

 

Med detta inräknat kommer kommunstyrelsens ram att bli 383 006 

tkr och Årets resultat 8 672 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut. 

 

Förslag på fördelning av kommunstyrelsens ram på 383 006 tkr 

finns med i materialet. Inga förändringar har gjorts sedan juni-

sammanträdet. 

 

För kännedom: 

För kännedom har en ny prognos i august SKL 16:45 förändrat 

skatteintäkter och generella statsbidrag väsentligt. Det innebär för 

Robertsfors kommun en minskning för 2017 med 3284 tkr. Då är 

ökningen av invånarantalet inräknat. Enligt prognosen minskar 

2018 och 2019 med ca 3000 tkr/år. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av kommunstyrelsens 

ram på 383 006 tkr enligt bilagda förslag. 

 

 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut Budget 2017 och plan 

2017-2018, §42 

Bilaga 2: Kommunfullmäktiges beslut uppräknat med inv antal 

6740 samt fördelning av en miljon till ks budget. 

Bilaga 3: Förslag till fördelning av kommunstyrelsens budget. 

Bilaga 4: Skrivelse ekonomichef Ingrid Larsson 
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Ks § 77   Dnr 9016/179.109 
 
Uppföljning styrkort 
 

Uppföljning av styrkort för förskola, grundskola samt bibliotek 

redovisas. 

 

Bilagor: 

Styrkort grundskola 

Styrkort förskola 

Styrkort bibliotek 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner uppföljningen och 

överlämnar styrkorten till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av ovanstående 

styrkort. 
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Ks § 78   Dnr 9016/180.109 
 
Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelse 
 

Skollagen styr att det ska finnas en elevhälsa, sammansättning 

samt ger vägledning om övergripande innehåll och mål. De 

medicinska insatserna i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor 

och skolläkare och är en egen verksamhetsgren i elevhälsan. 

Kommun- styrelsen/barn- och utbildningsutskottet är vårdgivare 

för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan och 

ytterst ansvariga. Barn- och utbildningschef är verksam- hetschef 

och en medicinsk ledningsansvarig skolsköterska finns utsedd. 

Skolläkare ansvarar för diagnostik, vård och behandling. 

 

För år 2015 har varit budgeterat med 1,3 skolskötersketjänst och 

avtal finns med skolläkare en dag per månad. Under 2015 har 

samtliga “hälsosamtal” genomförts i årskurs ett, fyra och sju. 

Arbetet med implementera “Metodbok för skolhälsovården” har 

påbörjats. Vid läsårets slut har en genomgång och revidering av 

skolsköterskornas årshjul genomförts. I syfte att stärka 

kvalitetsarbetet har skolsköterskor deltagit i en endagsutbildning i 

kvalitetslednings- system. Elevhälsans medicinska insatser har 

inga rapporterade risker och händelser under 2015. 

 

Senare delen av år 2015 har varit problematisk med 

pensionsavgång och svårigheter att rekrytera.  skolsköterska. 

Skolsköterskornas arbetsbelastning har även i stor grad påverkats 

av det ökande antalet ensamkommande barn och övriga 

asylsökande familjer då skolsköterskorna svarar för vaccinationer. 

På grund av rekryteringsproblemen har dessa för- senats och det 

bedöms även krävas en utökning av tjänsteutrymme för att klara 

genom- förandet av vaccinationerna. 

 

Barn- och utbildningschefs kommentar: Rekrytering av 

skolsköterska har genomförts och en utökning av tjänsteutrymmet 

har genomförts för läsåret 2016/17. 

 

Bilaga: 

Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

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

godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för kalenderår 

2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse för kalenderår 2015.  
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Ks § 79   Dnr 9016/181.109 
 
Ändringar i barnomsorgsreglemente 
 

Enligt gällande reglemente debiteras plats på förskola eller 

fritidshem 12 månader/år. För att undkomma detta väljer allt fler 

vårdnadshavare att säga upp barnets plats en månad innan 

sommarlovet för att sedan söka tillbaka platsen när skolan börjar 

efter sommaren. Eftersom fritidshemmen ofta kan ta emot barn 

med kort varsel har det inte varit några problem att få tillbaka 

platsen. Då det både är kostsamt och tidskrävande att administrera 

dessa uppsägningar väljer allt fler kommuner att göra ett tillägg i 

reglementet som underlättar hanteringen av dessa ärenden. 

Följande tillägg till reglementet föreslås: 

 

 Om platsen sägs upp och ny plats till samma barn önskas 

inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått 

under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, 

även för de månader som barnet inte varit närvarande. 

Detta gäller inte om uppsägningen gjorts på grund av 

arbetslöshet och vårdnadshavare får arbete igen inom tre 

månader. 

 

Enligt gällande reglemente är fjärde barnet inom familjen 

avgiftsfritt vilket har medfört att vårdnadshavare “för 

säkerhetsskull” väljer att behålla platsen trots att den inte utnyttjas. 

Följande tillägg till reglementet föreslås därför: 

 

 Plats som ej nyttas anses förverkad efter två månader om 

giltiga skäl ej föreligger. En ny ansökan om barnomsorg 

måste därefter skickas in. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ovanstående 

punkter läggs till i reglementet.  
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Ks § 80   Dnr 9016/134.109 
 
Yttrande till JO 
 

En tjänsteman inom barn- och utbildning har nekat lämna ut 

allmän handling i sin helhet, detta har JO-anmälts och 

kommunstyrelsen har med anledning av detta uppmanats att yttra 

sig i ärendet. 

 

Bilagor: 

JO-anmälan 

Förslag till yttrande 

Synpunkter från berörd tjänsteman 

 

Barn- och utbildningsutskottet har 2016-08-22 § 57 beslutat 

överlämna förslag på yttrande samt inhämtade synpunkter från 

berörd tjänsteman till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner utarbetat förslag till yttrande och 

översänder det till JO. 
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   Socialchef 

Kommunchef  
Äu 

 

 

 

 

Ks § 81   Dnr 9016/177.109 
 

Förslag avgifter 2017 - Socialutskottet 
 

Revidering av avgifter och taxor för 2017 inom 

verksamhetsområdet som kommunstyrelsens socialutskott ansvarar 

för. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag Avgifter 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet utgår för fortsatt beredning. 
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Ks § 82   Dnr 9016/102.109 
 

Återrapportering utifrån revisionsrapport angående 
granskning av barn som far illa  

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av 

handläggning och samverkan av barn som far illa eller riskerar att 

fara illa. Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och 

beslutat att socialkontoret till kommunstyrelsens sammanträden 

den 6 september återrapporterar vilka åtgärder som vidtas utifrån 

revisorernas rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll su 160822 § 105 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering utifrån 

revisionsrapport angående granskning av barn som far illa.  
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Ks § 83   Dnr 9016/126.109 
 

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart 
omhändertagande jml LVU § 6 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lag om Omhändertagande av Unga(1990:52) så får 

socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som 

nämnden har förordnat besluta om omedelbart omhändertagande 

av barn. 

 

Kommunstyrelsen är tillika socialnämnd och därigenom är 

kommunstyrelsens ordförande tillika socialnämndens ordförande i 

lagens mening.  

 

För att försäkra sig om att något barn far illa med anledning av att 

det inte finns någon tillgänglig ledamot som har förordnande att 

fatta beslut om omhändertagande så rekommenderas 

kommunstyrelsen att förordna ytterligare en ledamot. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen förordnar Kjell-Åke Nilsson att besluta om 

omedelbart omhändertagande enligt LVU § 6. 
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Ks § 84   Dnr 9016/152.109 
 
Löneväxling  
 

Vad är löneväxling? 
 Anställd byter en del av sin bruttolön mot något som 

arbetsgivaren erbjuder. I detta fall insättningar i en 

tjänstepensionsförsäkring. 

 Arbetsgivaren får lägre kostnader när lön byts mot 

insättning i pensionsförsäkring motsvarande ca 6 procent. 

Det är vanligt att arbetsgivaren låter den anställde få ta del 

av denna förtjänst och skjuter därmed till ca 6 procent på 

premien. 
 

Exempel: 

Månadslön före växling 41000 kr. Månadslön efter växling 40000 

kr. 
 

Skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt = 6 % 

(exakt 5,78%) 
 

Total premie: 1060 kr/mån 
 

Nettokostnad för den anställde vid 50% marginalskatt = 500 

kr/mån 
 

Varför löneväxla ? 
 Möjlighet att skjuta delar av dagens lön framåt och därmed 

minska skillnaden mellan slutlön och pension 

 Möjlighet till högre sparpremie (6 %) till samma 

nettokostnad som vid privat pensionssparande (vars 

avdragsrätt nu tagits bort). 
 

Varför erbjuda löneväxling ? 
 Höja attraktionskraften som arbetsgivare genom att erbjuda 

den anställde ett mervärde 

 Marknadsanpassning. Det vill säga erbjuda vad andra 

kommuner och privata arbetsgivare gör. Alltså 

arbetsplatser som arbetsgivaren i huvudsak rekryterar 

personal ifrån. 
 

Viktigt att veta om löneväxling 
 Har du en månadslön på mindre än 8,07 inkomstbasbelopp 

(år 2016: 39 879 kr/mån) efter löneväxling påverkas din 

allmänna pension 

 Har du en månadslön på mindre 36 916 kr/mån efter 

löneväxling påverkas din föräldrapenning 

 Har du en månadslön på mindre än 27 687 kr/mån efter 

löneväxling påverkas din sjukpenninggrundande lön 
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Forts: Ks § 84  Dnr 9016/152.109 
 

Löneväxling via KPA Pension – körschema  
1. Kommunen beslutar att erbjuda anställda löneväxling 

2.  Kommunen upprättar lämpligen riktlinjer eller gör tillägg i 

policy. 

3. KPA Pension och Kommunen upprättar samarbetsavtal 

kring löneväxling. 

4.  Kommunen bjuder in medarbetare (vanligtvis de med 

årslön över 7,5 inkomstbasbelopp) till inledande 

gruppinformation som genomförs av representant 

(informatör) från KPA Pension. 

5. Medarbetare anmäler sig för individuell rådgivning som 

normalt sker 3-4 veckor efter gruppinformationstillfället. 

6. Individuell rådgivning (ca 1 timme) tillsammans med 

certifierad rådgivare från KPA Pensions moderbolag 

Folksam. Detta sker på plats i lokal hos kommunen. 

7.  Rådgivare förser kommunens personalchef/handläggare 

med förteckning över dem som valt att börja löneväxla och 

som månadsvis kommer ingå i den premiefaktura som 

tillsänds kommunen. 

 

Förvaltningsformer 
Om sparare väljer traditionell förvaltning (sparande med 

garanterad ränta och eventuell återbäring) sker placeringen i 

Folksam. 

 

Om sparare väljer fondförvaltning kan denne välja mellan en rad 

olika fondbolag som exempelvis Handelsbanken, Carnegie, 

Delphi, Didner & Gerge, Lannebo, Öhman, Fidelity, UBS, SEB, 

Swedbank, Danske, SPP, KPA och Skagen 

 

Kostnader för ovanstående upplägg 
KPA Pension fakturerar kommunen informatörens och rådgivarens 

faktiska utlägg för resa och eventuellt logi (exklusive moms). 

 

Personalutskottets förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner löneväxling via KPA Pension 
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   Karin Ahnqvist            Ingrid Larsson 

Anders Kärnebro         Johan Hedlund 
Per Alm 

 

 

 

 

 

Ks § 85   Dnr 9016/159.109 
 

Instruktion till styrgrupp för bredbandsutbyggnad 
Robertsfors kommun, 2016-2017 
 

För att verkställa kommunfullmäktiges IT-strategi, samt 

genomföra fortsatt bredbandsutbyggnad inom Robertsfors 

kommun/RobNet och bereda frågor inom IT-nät och 

bredbandsutbyggnad tillsätter kommunstyrelsen en styrgrupp för 

perioden 2016-2017. Styrgruppen avrapporterar sitt arbete till 

kommunstyrelsen genom dess allmänna utskott. 

 

Styrgruppen består av: 

Styrgruppsordförande Karin Ahnqivst, kommunchef 

Samt ledamöter: 

Anders Kärnebro, IT-chef 

Per Alm, upphandlad projektledare bredbandsutbyggnad 

Johan Hedlund, gatuingenjör, arbetsledare VA 

Ingrid Larsson, ekonomichef 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt styrgruppen för verksamhetsåren 

2016-17 att: 

 

1. bedriva aktuella bredbandsutvecklingsprojekt med egen och 

extern finansiering 

2. upprätta, anta och följa upp budget för investeringsprojekten 

vilket även omfattar kommunens medfinansiering och 

verksamhetsplan för 2017 

3. för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om prioriterad 

ordning inom planerade projekt 

4. ge projektledaren instruktioner och strategisk vägledning 

utifrån fastställd budget och verksamhetsplan. 

5. säkerställa att efterfrågad projektredovisning sker till externa 

finansiärer samt till RK 

6. för projektens räkning upphandla projektledare 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta ovanstående styrgrupp samt 

uppdrag till den samme. 
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   niklas.eriksson@skl.se  

 

 

 

Ks § 86   Dnr 9016/178.109 
 
Rekommendation om finansiering av nationell 
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 
 

SKLs styrelse föreslår i en skrivelse till sina medlemskommuner 

att en separat finansiering av den nationella stödfunktionen för 

utveckling av mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. SKLs 

styrelse har gjort bedömningen att verksamheten inte fortsatt kan 

finansieras inom ramen för den medlemsavgiftsfinansierade 

budgeten. 

 

I faktisk föreslagen kostnad för Robertsfors kommun skulle den 

årliga kostnaden understiga 10 000 kr.  Strukturen frångår dock 

den tidigare principen om att gemensamma åtaganden inom SKL 

ska finansieras solidariskt av medlemmarna genom 

medlemsavgiften. 

 

Bedömningen är dock i detta fall att summan är så pass ringa att 

det är försvarbart i detta fall, eftersom att stödfunktionen är ett 

viktigt stöd de kommande åren. Inte minst är det viktigt att SKL 

fortsätter utgöra ett stöd i dessa frågor eftersom att de regionala 

strukturerna på området är under översyn, bland annat till följd av 

minskade statbidrag för området. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Att Robertsfors kommun ställer sig positiv till föreslagen 

finansieringen av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen 

av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

 

 

Bilagor: 
Följebrev till meddelande från SKLs styrelse nr 10/2016 

Meddelande från SKLs styrelse nr 10/2016 

SKLs styrelses finansieringsförslag 
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Ks § 87  Dnr 9016/153.109 
 
Angående URnära Ideell förenings förfrågan om 
medfinansiering för landsbygdsutveckling på 
Umeåregionens landsbygd 
 

URnära Ideell förening har skickat en förfrågan till samtliga 

kommuner inom Umeåregionen om medfinansiering (se bilaga 

Dnr 9016/153.109). 

Föreningen har även tagit fram en gemensam strategi som grund 

för kommande medelsansökningar för projektfinansiering i 

regionen. 

 

Den ideella föreningen har bildats efter att Leader URnära 

avslutades till följd av att Umeåregionen inte är ett Leaderområde i 

den nya indelningen. De kvarvarande medel, 1,8 miljoner kronor, 

som fanns i området överfördes då till föreningen efter beslut i 

Umeåregionen. 

 

Robertsfors kommun har i olika former aktivt finansierat en rad 

projekt för landsbygdsutveckling och var en aktiv part i 

Leaderområdets arbete. Det sektorsgemensamma anslag som 

återkommande nyttjas när kommun, ideell och privat sektor 

samverkar för vår bygds utveckling är en viktig och stark 

arbetsform. Robertsfors har alla avsikter att fortsätta stödja initiativ 

och projekt som främjar vår kommun och landsbygdens 

utveckling. Det finns dock en svårighet att finansiera UR-nära 

ideell förening på det sätt som efterfrågas i skrivelsen då den anses 

vara för vag i sin beskrivning av medlens nyttjande. 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Att avslå UR-nära ideell förenings ansökan om medfinansiering. 

Samtidigt föreslås kommunstyrelsen understryka kommunens 

välvilja att finnas med som intressent och möjlig finansiär i 

initiativ och projekt för landsbygdsutveckling inom 

Umeåregionen, men att finansieringsbeslut fattas specifikt kring 

varje projekt.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtutskottets förslag. 
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   Samhällsbyggnadschef 

Överklintens byaråd 
 

 

 

 

Ks § 88  Dnr 2015/269.109 
 
Önskemål om hastighetssänkning på väg 651 i 
Överklinten 
 

Överklintens Byaråd har inkommit med ett önskemål om sänkning 

av tillåten hastighet på väg 651 genom Överklinten. Bakgrunden är 

att Trafikverket tagit bort övergångsstället vid busshållplatsen i 

korsningen med Botsmarksvägen/Kyrkvägen. Busshållplatsen 

används främst av skolbarn på väg till skolan i Åkullsjön eller 

Robertsfors. Väg 651 upplevs vara hårt trafikerad, 

årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) är 730 och hastighetsbegränsningen på 

50 km/h efterlevs inte alltid. 

 

Trafikverket har inkommit med synpunkter på förslaget och 

tillstyrker en hastighetssänkning till 30 km/h på en sträcka om 50 

meter åt vardera hållet från busshållplatsen. 

Aktuell plats ligger inom tättbebyggt område varför kommunen 

beslutar om hastighetsbegränsningar. 

 

Underlag 
Skrivelse från Överklintens byaråd 

Protokoll au 160614 § 65 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 

kap 17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) besluta 

följande: 

Att på väg 651 vid busshållplatsen i Överklinten på en sträcka 

mellan 50 meter öster om och 50 meter väster om korsningen med 

väg 733 får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer 

i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och 

helgdag, mellan klockan 07.00 och 17.00. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Återremiss av ärendet. 

 

Dialog tas med Överklintens byaråd. 
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Ks 89   Dnr 9016/165.109 
 
Angående Barn- och utbildningsutskottets beslut § 40 
2016-05-16 
 

Vid barn- och utbildningsutskottets hantering av ärende BoU § 40 

2016-05-16 uppkom frågeställningar kring gränsdragning mellan 

politiska beslut och verksamhetsbeslut avseende flytt av delar av 

verksamhet. Utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att 

utreda frågan. 

 

I kommunens delegationsordning finns idag ett förtydligande av 

kommunstyrelsens syn på gränsdragning mellan beslut och 

verkställighet i kommunrättslig mening. Därtill reglerar 

delegationsordningen beslutsbefogenheter på en rad områden. 

Kommunchefen anser därför att ytterligare utredning inte är 

aktuell. 

 

Bilaga: Delegationsordning Robertsfors kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsutskottets förslag 

om utredning avseende gräns mellan politiska beslut och 

verksamhetsbeslut avseende flytt av delar av verksamhet.  
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   Kf   

 

 

 

Ks § 90   Dnr 9015/199.109 
 
Svar på medborgarförslag 4/2015 - Bygg om 
kommunhuset till lägenheter och flytta kommunens 
verksamhet till E6 kontorsbyggnad 
 

Element Six fastighet Fabriken 1 innehar en lokalyta av ca 28 000 

m
2 

bestående till största delen av industrilokaler och en mindre del 

av kontorslokaler. Fastigheten är förelagd med ett sanerings-

föreläggande för nuvarande ägare. Den processen är inte påbörjad 

idag dock är ett åtgärdsförslag inlämnat till kommunen. 

 

Förhoppningen från Robertsfors kommun är att ett eller flera 

företag köper upp fastigheten och bedriver någon form av 

verksamhet som skapar arbetstillfällen i Robertsfors kommunen. 

När och om det sker kommer de nya företagen säkerligen behöva 

de befintliga kontorslokalerna på Fabriken 1 till deras verksamhet. 

Om kommunkontoret ska flyttas från nuvarande fastighet till 

Fabriken 1 lokaler kommer den framtida ägaren begränsas av att 

nuvarande kontorslokaler upptas av Robertsfors kommun. 

 

Det finns ett behov av centralt belägna bostäder i Robertsfors 

därför har RobertsforsBostäder förvärvat en centralt belägen 

fastighet - Mårsgården 4 på Storgatan 34 som ligger mellan ICA 

och Mårsgården. Där kommer 16 stycken lägenheter byggas för att 

täcka en del av bostadsbehovet. 

 

Att bygga om befintligt kommunhus till lägenheter skulle bli både 

komplicerat och dyrt med stor risk för att det inte blir 

ändamålsenligt utifrån dagens lagstiftning på tillgänglighet och 

standard. 

 

Underlag 
Medborgarförslag 4/2015 

Protokoll au § 70 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

 

Ks § 91  Dnr 2016/B0002 
 
Lägdeå 1:19 
Byggsanktionsavgift på grund av påbörjande av 
byggnation utan startbesked 
 

Bygglov beviljades för nybyggnad av fritidshus om ca 79 kvm 

2016-03-09. 

 

2016-03-30 hölls ett tekniskt samråd med byggherren och 

kontrollansvarige. Vid samrådet framkom att några handlingar 

saknades inför startbeskedet. Ett protokoll från mötet skickades till 

byggherren med uppgift om vilka handlingar som krävdes för att få 

startbesked och att startbesked inte skulle beviljas innan dessa 

handlingar lämnats in. Under semestern bokade kontrollansvarige 

in en tid för arbetsplatsbesök på bygget till 2016-08-10. Inför det 

besöket upptäcktes att startbesked aldrig utfärdats. De handlingar 

som byggherren skulle lämna in efter det tekniska samrådet hade 

inte lämnats in. På plats kunde konstateras att byggnationen hade 

kommit ungefär halvvägs. 

 

Den kontrollansvarige var säker på att startbesked utfärdats men 

kunde efter en kontroll i dokumentationen konstatera att så inte var 

fallet. Byggherren var inte på plats av personliga skäl. Hans sambo 

var på plats istället, men kunde inte säga varför startbeskedet 

missats. 

 

Byggnationen såg bra ut och de saknade handlingarna fanns på 

plats på bygget och kunde lämnas in direkt. Byggherren kom in 

dagen efter och beklagade att han missat startbeskedet. Byggherren 

bor i södra Sverige och har inte haft möjlighet att följa bygget på 

plats. Han har därför köpt ett nyckelfärdigt hus och anlitat en 

entreprenör som ska sköta hela byggprocessen. Han var ledsen för 

att varken totalentreprenören eller kontrollansvarige frågat efter 

startbeskedet så att han skulle kommit ihåg det. Han har ingen 

erfarenhet av byggnation sedan tidigare och kunde bara konstatera 

att han missat och hoppades att byggnadsnämnden kunde lindra 

den ekonomiska smällen och vara nöjda med att huset han låter 

bygga följer alla byggnormer. 

 

Dock har en överträdelse enligt plan- och bygglagen skett i och 

med att bygget påbörjats utan startbesked. Enligt Plan- och 

byggförordningen (PBF) är sanktionsavgiften för en nybyggnation 

av ett enbostadshus på 78,8 kvm, med sanktionsarean 78,8-15 = 

63,8 kvm: ((1,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)) = 

((1,5*44300)+(0,005*44300*63,8)) = 80582 kr. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

 

 

Forts ks § 91 Dnr 2016/B0002 
 

Enligt PBF 9 kap 3a§ ska byggsanktionsavgiften halveras om det 

fanns ett beviljat bygglov innan åtgärden påbörjades. Det betyder 

att byggsanktionsavgiften för överträdelsen blir 40 291 kr. 

 

Enligt Plan- och bygglagen 11 kap 53 a § kan byggsanktions-

avgiften i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i rimlig 

proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned 

till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning av detta ska det särskilt 

beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 

mindre allvarlig art. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta påföra 

NN en byggsanktionsavgift på 20 146 kr för att ha påbörjat 

byggnation utan att startbesked beviljats. 

 

Yrkande: 

Lars Bäckström (c) byggsanktionsavgiften sänks till 10 073 kr 

 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Bäckströms yrkande 

och finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar påföra NN en byggsanktionsavgift på 

10 073 kr för att ha påbörjat byggnation utan att startbesked 

beviljats. 
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Ks § 92  Dnr 9016/173.109 
 
Fullmakt att teckna Robertsfors kommun 
mandatperioden 2015 - 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
                   
Nedanstående ges fullmakt att två i förening teckna Robertsfors 

kommun för mandatperioden 2015 - 2018.  

 

 Kommunstyrelsens ordförande              

Patrik Nilsson, Robertsfors  

 

 Kommunchef                                         

Karin Ahnqvist, Djäkneboda 

 

 

Ersättare: 

 

 Kommunstyrelsens v. ordförande          

Lars Bäckström, Robertsfors 

 

 Ekonomichef                                          

Ingrid Larsson, Robertsfors 
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Ks § 93  Dnr 9016/187.109 
 
Fullmakt att underskriva kommunens lån och 
borgensförbindelser mandatperioden 2015-2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Att å kommunens vägnar underskriva lån och borgensförbindelser 

avseende lån och byggnadskreditiv utses: 

 

 Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson, Robertsfors  

 Kommunchef Karin Ahnqvist, Djäkneboda 

 

Ersättare: 
 

 Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Bäckström, Robertsfors 

 Ekonomichef Ingrid Larsson, Robertsfors 
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Ks § 94   Dnr 9016/174.109 
 
Fullmakt att underskriva köp och försäljning av fast 
egendom mandatperioden 2015 – 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att å kommunens vägnar underskriva köp och försäljning av fast 

egendom utses: 

 

 Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson, Robertsfors  

 Kommunchef Karin Ahnqvist, Djäkneboda 

 

Ersättare: 
 

 Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Bäckström, Robertsfors 

 Ekonomichef Ingrid Larsson, Robertsfors 
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Ks § 95  Dnr 9016/175.109 
 
Fullmakt att teckna stiftelser mandatperioden 2015 – 
2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Fullmakt att två i förening teckna stiftelser med anknuten 

förvaltning till Robertsfors kommun lämnas till: 

 

 Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson, Robertsfors  

 Kommunchef Karin Ahnqvist, Djäkneboda 

 

Ersättare: 
 

 Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Bäckström, Robertsfors 

 Ekonomichef Ingrid Larsson, Robertsfors 

 

 

Fullmakt att två i förening göra bankuttag för nämnda stiftelser 

lämnas till:  
 

Ingrid Larsson, Susanne Viik, Viveka Norberg, Patrik Nilsson 

samt Karin Ahnqvist. 
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Ks § 96 
 
Delgivningar 
 

Dnr: 9016/161.109 Uppsägning av överenskommelse(r) om 

mottagande av ensamkommande barn. Uppsägningarna görs för att 

underlätta övergången till ett nytt ersättningssystem för 

ensamkommande barn som regeringen har för avsikt att införa den 

1 januari 2017. 

 

Dnr: 9016/149.109 Länsstyrelsen avslår ansökan: Ersättning för att 

stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122 

 

Dnr: 9015/171.109 Utanordning av särskilda villkorsmedel till 

Robertsfors kommun för vägsladd till byn Älglund 

 

Dnr: 9016/116.109 Fördelningar av driftbidrag till 

idrottsanläggningar för vinteridrotter 

 

Dnr: 9016/136.109 Beslutsprotokoll upphandling Chromebooks 

till Robertsfors kommun 

 

Dnr: 9016/172.109 Region Västerbotten - Fullmaktslämnande för 

deltagande i upphandling av en plattformsoberoende tjänst för 

video- och distansmöten 

 

Dnr: 2016/0427 Livsmedelskontroll, Åkullsjöns skola 

 

Dnr: 2016/0442  Livsmedelskontroll, Jenningsskolan 

 

Dnr: 2016/0362 Livsmedelskontroll, förskolan Fyrklövern 

 

Dnr: 2016/0337-1 Beslut om riskklassning av 

livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift. 

 

Dnr: 2016/0288 Livsmedelskontroll, Dagcenter 

 

Dnr: 2016/0288-3,4 Föreläggande att rätta till brister, Dagcenter 

 

Protokoll Personalutskottet 2016-03-21, §§1-10 

 

Protokoll Personalutskottet 2016-05-10, §§11-18 
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Ks § 97  Dnr 9016/156.109 
 
Information angående kommunal Förlustansvarsborgen 
 

Ekonomichef Ingrid Larsson informerade styrelsen angående 

rubricerat ärende. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen 

 

 

 

 

 


