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Plats och tid Kommunkontoret 2016-11-01, kl 13.00 – 15.30 
 
Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande 

Lars Bäckström (c)  

Per Boström Johansson (s)  

Kenneth Isaksson (m)  

Ove Lindström (s) 

 

Övriga deltagare Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

Eva Marklund, sekreterare 

David Grahn, socialchef, § 113 

Agneta Ödling, HVB-chef, § 113 

Sofia Öberg, ekonom, § 114 

Johan Hedlund, GVA-ingenjör§ 114 

 
 

Utses att justera Lars Bäckström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 113 - 122 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Bäckström 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-11-01 
 

Datum för anslags uppsättande                 2016-11-08 Datum för anslags nedtagande  2016-11-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund      
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Au § 113 
 
Information flyktingverksamhet/ensamkommande barn

  
David Grahn, socialchef, informerade angående ekonomin i 

verksamheterna och Agneta Ödling, områdeschef informerade 

angående de olika boendena. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Shbk 

KS 
 

 

Au § 114  Dnr 9016/220.109 
 

Information - VA-taxa, fast eller rörlig debitering 
 

Sofia Öberg, ekonom, informerade angående fast eller rörlig  

VA-taxa. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 

Ändra inriktningsbeslut från 3 till 2 att gälla 2017. 

 

Att under 2017 arbeta vidare med förslag 3. 
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   KS/KF  

 

Au § 115  Dnr 9016/230.109 
 
Bostadsförsörjningsplan 2017-2030 med handlingsplan 
för 2017-2020 
 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för 

bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för 

att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. 

 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod 

och minst innehålla uppgifter om: 

 

 Mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet 

 Planerade insatser för att nå målen 

 Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 

bostadsförsörjningen. 
 

Föreliggande plan innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning för 

kommunens befintliga och tillkommande invånare. Vissa grupper 

uppmärksammas extra, som till exempel äldre, funktionsnedsatta 

och ungdomar. Handlingsplanen visar även var i kommunen som 

önskad utveckling ska ske. Bebyggelseutveckling ska sträva efter 

att stärka kundunderlag till kommunal och offentlig service samt 

till kollektivtrafiken. 

 

Underlag 
Bostadsförsörjningsplan 2017-2030 med handlingsplan för 2017-

2020 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 

 Att godkänna bostadsförsörjningsplan 2017-2030 med 

handlingsplan för 2017-2020. 

 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att titta på 

attraktiva lägen för flerfamiljshus. 
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Au § 116    Dnr 9016/215.109 
 

Uppsiktsplikt  -  Uppsiktsplan 2017 
 
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens verksamhet, ge 

kommunens övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor och se till att övergripande 

riktlinjer om drift, personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern 

kontroll m.m. utfärdas och att dessa riktlinjer följs. Detta ansvar föreligger även 

de gemensamma nämnder och styrelser, vilka är en del av kommunens ansvar. 

Styrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, 

kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella 

föreningar där kommunen är intressent genom direkt eller indirekt ägande. Med 

denna skyldighet följer följande uppgifter: 

 Styrelsen ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten 

ska genomföras. 

 

 Styrelsen ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en skyldighet för ev 

företag att lämna de uppgifter styrelsen behöver för att fullgöra sin 

uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter i den övergripande styrningen av 

dessa företag ska framgå av den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige 

om Robertsfors kommun har bolag. 

 

 Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vid avvikelser ska styrelsen lämna 

åtgärdsförslag till fullmäktige. 

 

 Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag etc. 

informeras om förhållandet och vid mer allvarliga avvikelser ska 

styrelsen lyfta frågan till fullmäktige för eventuella åtgärder. 

Styrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, 

departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för kommunens 

verksamhet och ta initiativ till kompletterande lokala åtgärder. 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

Kommunstyrelsen skall fastställa kommunövergripande attestreglemente samt 

tillhörande tillämpningsanvisningar samt fatta erforderliga beslut som 

säkerställer fungerande attestordning. 

Uppsiktsplan 2017 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 
Enligt kommunallagen (6 kap 1§) ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt på övriga 

styrelser, nämnders och kommunala företags verksamhet.  
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   KS  

 

Forts Au § 116  Dnr 9016/215.109 
 

Vidare ska kommunstyrelsen övervaka den ekonomiska förvaltningen, att 

verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, att lagar och förordningar 

följs och att medel används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna 

övervakning finner brister ska kommunstyrelsen lämna råd till övriga alternativt 

föra ärendet till fullmäktige för beslut. 

 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppsiktsplan för 2017. 

Nämnd/styrelse/bolag Månadsrapport Delår Helår Kommentar 

Jävsnämnd 
  

x KS säkerställer att jävsnämnden följer sitt 
reglemente samt följer upp styrkort och 
rapporterar detta till KF vid del- och 
årsrapport. 

RoBo-stiftelsen 
 

x x Information från RoBos styrelse 7/2 för till 
KS rörande stiftelsens förvaltning och 
utveckling. 

HR-nämnd 
  

x Information kring HR-nämnden och 
införande av nytt lönesystem 14/3. 

Region Västerbotten 
  

x Årsredovisning 

Samordningsförbundet 
Umeåregionen 

   

Information kring Samordningsförbundets 
inledande år och verksamhet 12/12. 

Norrbottniabanegruppen 
   

Muntlig information kring pågående 
planeringsaktiviteter rörande 
Norrbottniabanan lämnas 31/10 

Folkhälsorådet 
   

En skriftlig sammanfattning kring rådets 
arbeta under året lämnas till KS den 12/12 

Pensionärsråd 
   

En skriftlig sammanfattning kring rådets 
arbeta under året lämnas till KS den 12/12. 

Handikappråd 
   

En skriftlig sammanfattning kring rådets 
arbeta under året lämnas till KS den 12/12. 

Robertsforshälsan 
(Stiftelse) 

   

Vid KS 14/3 inbjuds representanter för 
Robertsforshälsans styrelse för samtal och 
information om stiftelsens förvaltning och 
pågående verksamhet.  

Länstrafiken 
  

x Årsredovisning 

Kust- vattenråd 
   

Eventuell skriftlig rapportering  
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Au § 117   Dnr 9016/224.109 
 
Reglemente för intern kontroll - Robertsfors kommun 
 

Bakgrund    

Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och 

sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god 

intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. I fullmäktiges 

reglemente för internkontroll (Dnr 9016/224.109) fastställs att 

kommunstyrelsen som en del i ansvaret för kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av det interna kontrollsystemet ska se 

till att övergripande riktlinjer för intern kontroll utfärdas och att 

dessa riktlinjer följs. 

 

Detta reglemente kompletteras av Riktlinjer för intern kontroll, 

vilka reglerar styrelsernas, nämnders och utskotts ansvar för intern 

kontroll samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen 

ska ske. 

 

Bilaga: Reglemente 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

reglemente för intern kontroll - Robertsfors kommun. 
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   KS  

 

Au § 118   Dnr 9016/216.109 
 
Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 

 

Bakgrund 
Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och 

sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god 

intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun.  

 

I fullmäktiges reglemente för internkontroll (Dnr 9016/224.109) 

 fastställs att kommunsstyrelsen som en del i ansvaret för 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det interna 

kontrollsystemet ska se till att övergripande riktlinjer för intern 

kontroll utfärdas och att dessa riktlinjer följs.   

 

Bilaga: Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för intern kontroll under 

förutsättning att kommunfullmäktige fastställer reglemente för 

intern kontroll. 
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   KS  

 

Au § 119   Dnr 9016/217.109 
 
Förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling 
på Umeåregionens landsbygd - URnära ideell förening 
 

Allmänna utskottet beslutade 161018 § 90 att bordlägga rubricerat 

ärende och ta upp det igen på dagens sammanträde. 

 

Bakgrund 
I Sverige finns 53 Leaderområden som har av Jordbruksverket 

godkända strategier. Samtliga områden arbetar enligt 

Leadermetoden. Av dessa 53 arbetar 48 med Lokalt Ledd 

Utveckling (LLU). Fem områden bortprioriterades och ett av dessa 

är URnära. För Sveriges del innebär det att 8 län, 31 kommuner 

och nästan 500 000 invånare bortprioriterats och står därför utan 

medel att arbeta med LLU. 

 

Underlag 
Medfinansiseringsförfrågan 

Aktivitetsplan SKUR 

Beslut Länsstyrelsen SKUR 

Budget SKUR 

Medfinansieringsintyg 

Projektplan SKUR 

Verksamhetsplan URnära 

Skrivelse programändring 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Att kommunerna i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik) 

medfinansierar projektet ”SKUR” för verksamhetsåret 

2017. Samt att kommunerna under återstoden av 2016 och 

under 2017 ges möjlighet att ta ställning till 

medfinansiering av projekt som kommer att skrivas fram 

av URnära ideell förening. 

 

 Att URnära fokuserar arbetet på att få till stånd en 

programändring i samarbetsåtgärden (artikel 35, åtgärd 

16:7 inom Landsbygdsförordningen) och genom detta 

tilldelas en fastställd budget under resterande 

verksamhetsår (2017-2022) där den totala offentliga 

medfinansieringen är fastställd. Inom projektet SKUR finns 

utrymme att arbeta med programförändring parallellt med 

landsbygdsutveckling. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTm11ajlzMnBzNE0/view?usp=sharing
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   registrator@naturvardsverket.se 

 
 

 

Au § 120  Dnr 9016/229.109 
 
Remiss: NV-05023-16 
Underrättelse om att Finland påbörjat planering av 
slutförvar för använt kärnbränsle 
 

Miljöministeriet i Finland har, i enlighet med konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 

sammanhang (Esbokonventionen) och rådets direktiv 85/337/EEC, 

underrättat Sverige om en påbörjad planering av slutförvar för 

använt kärnbränsle. 

 

Robertsfors kommun ges tillfälle att lämna synpunkter på det 

översända underlaget (remissmaterialet). Naturvårdsverket önskar 

eventuella synpunkter senast den 16 november 2016 för att kunna 

svara Finland inom utsatt remisstid. 

 

Underlag 
Remiss finskt slutförvar 

Espoo notification 

Program för miljökonsekvensbedömning 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Robertsfors kommun tar tydligt avstånd till det planerade 

kärnkraftsutbyggandet i Pyhäjoki, samt eventuell slutförvaring av 

använt kärnbränsle i Pyhäjoki kommun. 

 

Robertsfors kommun är intresserad av att fortsätta deltagandet i 

processen med miljökonsekvensbedömning för planeringen av 

slutförvaring för använt kärnbränsle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfNm83XzJGTnd3UW8/view?usp=sharing
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   KS 

 
 

 

Au § 121  Dnr 9016/226.109 
 
Driftbidrag - Samlingslokaler 2016 
 

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som ska vara 

berättigade till föreningsbidrag, samt storleken på bidraget. 

 

Underlag 
Förslag på driftbidrag 

Redovisning av samlingslokaler 

 

Allmänna utskottet förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner förslag på driftbidrag till 

samlingslokaler 2016. 

 

IFK Åkullsjön beviljas ett bidrag på 19 000 kronor och 

Djäkneboda byaförening beviljas ett bidrag på 2 500 kronor. 
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Au § 122   
 

Sammanträdesdagar 2017 - Allmänna utskottet 
 

Följande dagar föreslås: 

 

21 februari 

11 april 

16 maj 

13 juni 

19 september 

17 oktober 

28 november 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner ovanstående sammanträdesdagar. 
 


