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Plats och tid Bygdegården i Bygdeå, 2016-09-19, kl 13.00 – 15.05 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (s)                      Lars Bäckström (c)  

Vera Pettersson (s)                    Ingrid Sundbom (c)  

Hans Lindgren (s)                     Helena Lindahl (c) 

Gun Ivesund (s)                         Per Olofsson (c) 

Robert Lindgren (s)                   Bo Lundqvist (c) 

Sune Johansson (s)                    Marie Viberg (c)   

Haldo Eriksson (s)                    Björn Brändström (c)                 

Åsa Andersson (s)                     Marta Pettersson (c) 

Olov Nilsson (s)                        Gabrielle Boström (kd) 

Cecilia Löfbom (s)                    Kenneth Isaksson (m) 

Per Boström Johansson (s)        Helen Forsberg (v)      

Ewa-Mari Westerlund (s)          Gunnar Parment (v) 

Kjell-Åke Nilsson (s)                 Magnus Forsberg (l)                

Ann-Rosie Eriksson (s)               

Lars-Gunnar Andersson (s)        

Nina Burman (s)                             

Ove Lindström (s) 

 

 
 
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Helen Forsberg (v) och Gabrielle Boström (kd) 
 

Justeringens tid och plats 2016-09-26, kl 07.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 56 - 65 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Helen Forsberg                     Gabrielle Boström  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-09-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-09-26 Datum för anslags nedtagande 2016-10-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 56    
 

Information - Kommunchef 
 
Kommunchef Karin Ahnqvist informerade om vad som jobbas med inom 

förvaltningarna. 

 

 Det arbetas med att skapa förutsättningar för inflyttning och möjlighet att 

bo kvar i kommunen. 

 

 Översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen ska ses över. 

 

 Norrbotniabanans planeringsfas 2017 kräver en bra översiktsplanering.  

 

 Breddning E4a är en viktig faktor för kommunen. 

 

 Tydliggöra investeringsprocessen från ide och behov till 

inriktningsbeslut till effektuering av beslutet. 

 

 Samlad årsplanering ny plan för 2017 har tagits fram. 

 

 Arbetsmiljöarbetet, kompetensförsörjningsfrågor, utveckla stärka och 

behålla. 

 

 Implementeringsarbete för ett nytt HR-lönesystem i oktober nästa år. 

 

 Kompetensförsörjningsanalys ska upprättas för att veta var vi behöver 

beredskap för pensionering och personalomsättning. 

 

 En översyn av vilka förmåner som finns ska göras. Ex terminalglasögon.   

 

 En eventuell ny region kommer att påverka det kommande året. 

 

 Det kommer ett förslag på en ny internkontrollstruktur för Robertsfors 

kommun, för att hitta avvikelser, avrapportering och att riskvärdera våra 

verksamheter. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tackade för informationen. 
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Kf § 57 
 
Information – Barn- och utbildningschef 
 

Barn- och utbildningschef Carin Elofsson informerade om: 

 

 Åtgärder som gjorts inom skolan efter skolinspektionens förelägganden 

2015. I det stora hela handlar det om att ta fram en rutin för systematiskt 

kvalitetsarbete, och rutiner för anmälan av kränkande behandling till 

huvudman. Ett avtal har tecknats med skolpsykolog och lednings-

organisationen är förstärkt när det gäller kvalitet och utveckling. 

 

 Överenskommelse om samverkan för bästa skola mellan Skolverket och 

Robertsfors kommun där Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i 

dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja 

kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. 

Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel 

elever som inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra 

förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tackade för informationen. 
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Kf § 58  Dnr 9016/184.109 
 
Delårsbokslut jan-juni 2016 

 

Delårsbokslut jan-juni 2016. 

 

Revisionens ordförande Åke Elvinsson informerade angående revisionens 

granskning av delårsrapport – utlåtande om god ekonomisk hushållning. 

 

Underlag 
Delårsbokslut 

Granskning av delårsrapport 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut  

jan-juni 2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Kf  5/12  

 

 

Kf § 59  Dnr 9016/200.109 
 
Investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2019 
 

Förslag till investeringar 2017 och plan för 2018-2019.  Se bilaga. 

 

Yrkande: Patrik Nilsson (s)  

Offentliga rummet utökas med 300 000 kronor år 2017. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2019, med tillägg att offentliga 

rummet utökas med 300 000 kronor år 2017. 

 

 

Yrkanden 

Patrik Nilsson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Per Olofsson (c): Bordlägg ärendet till nästa sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärende bordläggs till nästa sammanträde. 
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   Bou   

 

 

Kf § 60  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.  

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 61   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 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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    Bou-chef  

 

 

Kf § 62  Dnr 9016/188.109 
      

Anmälan motion 4/2016  -  Skolmåltiden – En viktig del för en bra 
skola 

 

Den Kostpolicy, som nu håller på att tas fram i kommunen förutsätter vi 

kommer att leda till en ökning av mat tillagad från grunden. Vi förutsätter 

även att det kommer att leda till att kommunen vid upphandling undviker 

livsmedel som är producerade på sätt som strider mot svensk miljö – och 

djurskyddslagstiftning. Det är naturligvis fortsättningsvis viktigt att den mat 

som serveras, till barn, elever och äldre, att den är näringsriktig 

Skollunchen är en viktig del av elevernas utbildning. Den har betydelse för 

hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande.  

Flera grundskolor har på senare år valt att schemalägga skollunchen. Det 

innebär att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare 

och äter på lektionstid och inte i samband med rast. 

Mycket tyder på att skolan har mycket att vinna på om eleverna är mätta och 

trygga. Att använda måltiden för att öka trivseln, skapa relationer och 

informera om hur mat produceras från jord till bord och sedan återgår till 

jord. 

De erfarenheter och vinster som dragits med schemalagda skolmåltider på 

andra skolor är: 

 Fler/Alla elever äter lunch i skolan 

 Mer lugn och ro i klassrummen, vilket ger ökad koncentration 

 Bättre skolresultat av eleverna 

 Färre konflikter i skolan 

 Mindre stress under måltiden  

 Minskad skadegörelse 

 Mindre matsvinn 

Vi tycker att det finns mycket som talar för att detta är något vi borde pröva i 

vår kommun. Vi föreslår att det införs ett försök under 1 år med schemalagd 

skollunch vid någon av kommunens grundskolor i Bygdeå eller Ånäset. 

Lars Bäckström (c), Kenneth Isaksson (m), Magnus Forsberg (l),  

Gabrielle Boström (kd) 

 

Underlag 

Motion  4/2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
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    Shbk-chef  

 

 

 
Kf § 63  Dnr 9016/189.109 
 
Anmälan medborgarförslag 5/2016  
Parkeringsyta på tomten i hörnet Inre Ringvägen/Parkgatan 
 

Inlämnat av Eckehard Seidel-Munter, vice ordf . FUB (För barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning) 

 

Varje onsdag, höst, vinter och vår är det varmbad i badhuset, som är ett stort 

lyft för människor med någon form av funktionsnedsättning, badet är 

upptaget oftast hela dagen. 

 

Problemet är att det finns snart ingenstans att parkera, eftersom många går 

och kommer, samt parkeringsförbud efter gatan, helt förstående för de 

kringboende, samt skolan parkering närmast badhuset är upptaget. 

 

Förslaget är att göra en parkeringsyta på tomten i hörnet Inre 

Ringvägen/Parkgatan, där det inte är så långt att gå för rörelsehindrade. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 5/2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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    Shbk-chef  

 

 

Kf § 64  Dnr 9016/193.109 
 

Anmälan medborgarförslag 6/2016 – Arbetsresor/Färdtjänst 
 

Inlämnat av Camilla Lindberg/Sundqvist 

 

Bakgrund 

Jag har jämfört med kommuner runtomkring i Västerbotten när det gäller 

arbetsresor inom och utanför kommunen. Här är det en tydlig skillnad 

mellan kommunerna. 

 

Om jag skulle bo i Vännäs, Nordmaling, Umeå kommun skulle mina 

arbetsresor kosta vad ett länskort kostar i kollektivtrafiken och de skulle vara 

begränsade till ca 40 enkelresor/månad. (Alltså möjlighet till att arbeta 

100%) 

 

I Robertsfors kommun är det ingen skillnad på taxan när det gäller 

arbetsresor eller fritidsresa. 

 

Den största skillnaden är mellan kommunerna när det gäller arbetsresor 

utanför kommunen. Om jag väljer att bo i Robertsfors kommun men arbeta i 

en annan kommun så beställs resorna via Riksfärdtjänsten och dess taxa 

tillämpas. Riksfärdtjänsten vill ha minst 5 dagar handläggningstid. Men om 

jag bott i Umeå kommun och arbetat i Robertsfors kommun så hade 

beställningen gått via kommunens färdtjänst samt dess Arbetsresetaxa. På 

samma sätt ser regelverket ut i Vännäs och Nordmalings kommun (revideras 

2013). 

 

Vad som också skiljer sig när det gäller arbetsresor är att debitering som 

sker i efterskott och maxbelopp är vad ett periodkort kostar i Länstrafiken. 

Vännäs, Nordmaling och Umeå kommun har ganska lika regelverk. 

När jag jämför inlandskommunerna går de via en Reseservicecentral så det 

är ju ytterligare en variant. 

 

Syfte med detta medborgarförslag är att jag vill att man ska gå igenom 

regelverket när det gäller arbetsresor för personer med funktionshinder men 

som trots detta förvärvsarbetar. Just denna grupp är en minoritet. Jag vill 

med detta medborgarförslag belysa att det finns en liten grupp invånare som 

trots handikapp kan utföra ett förvärvsarbete och på dagens moderna 

arbetsmarknad är flexibilitet en merit att vid ex sjukfrånvaro kunna ställ upp 

för arbetsgivaren. 

 

Robertsfors kommun är en kommun som har många som pendlar dagligen 

och att personer med funktionsnedsättning också ska ha möjligheten att göra 

det på ett smidigt sätt ser jag som en självklarhet. 
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    Shbk-chef  

 

 

 

Forts Kf § 64 Dnr 9016/193.109 
 

Punkter jag vill ska ses över i Robertsfors kommun är: 

 

1. Att arbetsresor utanför kommunen ska beställas och utföras på samma 

sätt som om man hade arbetat i kommunen. 

 

2. Att debiteringen ses över just vid arbetsresor. Antingen betalas och 

faktureras arbetsresorna i förskott eller i efterskott men framför allt att 

taket ska vara vad ett Länskort kostar. Alternativt är att arbetsresorna ska 

kosta vad färdtjänsttaxan i kommunen är, oavsett om man arbetar i eller 

utanför kommungränsen. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 6/2016 - Arbetsresor/Färdtjänst 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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Kf § 65 
 
Delgivningar 
 

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g 

Ej verkställda beslut enl SoL kap 6 f § 

 

 


