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Ks § 103  

 
Information - Projektverksamhet 

 
Magnus Hansson informerade styrelsen angående tidigare, nuvarande och 

framtida projekt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 104 
 
Information – Resultat från undersökning om företagsklimat 
 
Karina Folkesson, Svenskt Näringsliv, informerade om senaste resultatet från 

undersökningen om företagsklimat. 

 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i 

Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och 

driva företag.  

 

Robertsfors kommun ligger på plats 161 av 290 och förbättrade sin ranking med 

4 platser från förra året. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 105    Dnr 9016/248.109 
 
Ekonomirapport 2 - 2016  
 

Ekonomichef Ingrid Larsson redovisad ekonomirapport 2. 

 

Underlag 
Ekonomirapport 2 - 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomirapport 2 - 2016. 
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Kf 
 

 

 

 

Ks § 106    Dnr 9016/254.109 
 

Plan- och budgetdokument 2017 
 

Plan- och budgetdokument 2017 för Robertsfors kommun. 

 

Underlag 
Plan- och budgetdokument 2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och 

budgetdokument 2017 för Robertsfors kommun. 
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   Samhällsbyggnadschef 

Kommunchef 

 

 

 

 

 

Ks § 107    Dnr 9016/197.109 
 
Förskola i Robertsfors tätort 
 

Kommunfullmäktige fattade 2015-09-21 § 54 beslut om att investera i 

nybyggnation av prefabricerad förskola i Robertsfors tätort. Den nya förskolan 

skulle ersätta de två förskolor som nu finns på orten.  

 

I implementeringsarbetet av beslutet har det framkommit att 

förskoleverksamhetens företrädare och skolledningen inte ser den prefabricerade 

förskolan som önskvärt då den inte ses framtidssäkra verksamhetslokalernas 

funktionalitet på längre sikt. 

 

De huvudsakliga värden som efterfrågas från verksamheten är lokaler för 

utforskande lek, lärande och delaktighet. Förskolans lokaler behöver även idag 

ge tillräckliga utrymmen för personalen för en bra arbetsmiljö relaterat till de 

krav som finns på olika ansvar. Förskolans miljö har en tydligare betoning på 

barns utforskande och möten med andra barn och vuxna, något som anses kan 

säkras i en platsbyggd förskola. 

Lokalerna ska: 

• ge möjlighet till varierad verksamhet 

• möjliggöra ett arbetssätt som bygger på lek och temaarbete 

• vara utformad för aktiviteter i både små och stora grupper för både lugna och 

livliga aktiviteter 

• vara anpassade till barns behov av en god daglig omsorg. 

Det har även framkommit att samhällsbyggnadskontoret i implementeringen sett 

fördyrande omständigheter rörande uppförande och drift av prefabricerad 

förskola. Därför förordar även de en platsbyggd förskola om ny ska uppföras, 

som kan ge verksamhetsanpassade lokaler med bättre driftsekonomi. 

 

Genom att komplettera med tillagningskök i den nya förskolan kan även 

minskade verksamhetskostnader nås. 

 

Underlag 
Information nyproduktion av förskola 

Skrivelse förskolechef 

Kostnadsalternativ 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet återremiteras med avvaktan på Norrbotniabanans läge. 

 

Detaljplanen och möjlighet till annan placering av förskola vid Jenningsskolan 

ses över. 
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Ks § 108    Dnr 2016/B0168 
 
Detaljplan för fastigheten Mårsgården 4 
 

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för uppförande av 

flerbostadshus i centrala Robertsfors. Planförslaget handläggs med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen. 

 

Kommunstyrelsen har 2016-04-05 § 25 beslutat att upprätta detaljplan för 

fastigheten Mårsgården 4 i Robertsfors tätort. Vid Allmänna utskottets 

sammanträde 2016-06-14 togs beslut om samråd och 2016-10-18 togs beslut om 

granskning. Efter granskningstiden har plankonsulten sammanställt ett 

granskningsutlåtande och en antagandehandling, bilaga. 

 

Planhandlingarna har justerats utifrån inkomna synpunkter under samråds- och 

granskningstiden. Granskningsutlåtandet har skickats till de som haft synpunkter 

på planförslaget. 

 

Underlag 
Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Plankarta 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för fastigheten 

Mårsgården 4. 
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Ks § 109   Dnr 9016/162.109 
 
Kostpolicy - Robertsfors kommun 2016 
 

Sammanfattning 
Genom upprättad kostpolicy ska alla berörda invånare i Robertsfors kommun 

erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla verksamheter där måltider 

serveras, förskola, grundskola, fritidshem, handikapp- och äldreomsorg. Detta är 

ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun väljer att arbeta 

med kost och nutrition för att styra verksamheterna mot de mål som satts upp. 

 

Bilaga: Upprättad kostpolicy. 

  

Yrkanden 
Lars Bäckström (C): Följande två punkter skrivs in i policyn. 

 Att de livsmedel som kommunen upphandlar är i enlighet med svensk 

miljö- och djurskyddslagstiftning. 

 I första hand ska köttprodukter med svenskt ursprung väljas. 

 

Patrik Nilsson (S): Skrivningen ”25% av livsmedelsbudgeten ska gå till 

ekologiska produkter” tas bort. Därefter bifall till förslaget. 

 

Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget mot avslag och finner att 

det egna yrkandet vunnit bifall. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms båda tilläggsyrkanden mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå de bägge 

tilläggsyrkandena. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

 Att ta bort skrivningen ”25% av livsmedelsbudgeten ska gå till ekologiska 

produkter” 

 Att anta upprättad kostpolicy. 

 

Reservation 
Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverade sig till förmån för 

Lars Bäckströms tilläggsyrkanden. 

 

Yrkande 

Lars Bäckström (C): Bifall till eget yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Lars Bäckström yrkande 

och finner att Lars Bäckströms yrkande vunnit bifall. 
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Kf 

 

 

 

 

 

Forts ks § 109   Dnr 9016/162.109 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att ta bort skrivningen ”25% av livsmedelsbudgeten ska gå till ekologiska 

produkter”. 

 

Att följande två punkter skrivs in i policyn. 

 Att de livsmedel som kommunen upphandlar är i enlighet med svensk 

miljö- och djurskyddslagstiftning. 

 I första hand ska köttprodukter med svenskt ursprung väljas. 

 

Att anta upprättad kostpolicy. 
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Ks § 110    Dnr 9016/213.109 
 
Avgifter måltidsverksamhet 2017 

 
Pris för måltider under året 2017. 

 

Extern försäljning: År 2016  År 2017      

Matabonnemang äldreboenden  3 000 kr/månad        3 090 kr/månad 

Korttidsboende 150 kr/dygn                    150 kr/dygn 

Personallunch 48 kr/portion inkl. moms  49,45 kr/portion inkl. moms 

Sallad och dryck (tillbehör) 16 kr/portion inkl. moms  16 kr/portion inkl. moms 

Kaffe 4 kr/kopp inkl. moms 4 kr/kopp inkl. moms 

Elevpraktikanter 35 kr/portion inkl. moms  35 kr/portion inkl. moms 

Intern försäljning: 
  

Matlådor till äldreomsorgen 45, 00 kr/låda  46,35 kr/låda 

Pedagogiska måltider 48, 00 kr/portion  49,45 kr/portion 

Pensionär/anhörig/dagcenter 48, 00 kr/portion  49,45 kr/portion 

 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta måltidsverksamhetens 

taxor för 2017. 
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Ks § 111   Dnr: 9016/220.109 
 

Förslag till ny VA-taxa 
 

På grund av att VA-verksamheten går med underskott och har gjort under de 

senaste åren bör man höja taxan för att fortsatt kunna tillgodose bra vatten. 

 

Samtliga belopp nedan är inkl. moms. 

 

 Då kostnaderna för VA-verksamheten till nästan 90 % består av fasta 

kostnader höjs den fasta avgiften (grundavgift och avgift per lägenhet) 

och den rörliga avgiften sänks. 

 

 Den fasta avgiften höjs och fördelas i enlighet med den budgeterade 

kostnaden. Abonnenter anslutna till kommunens avloppsnät får 750 kr i 

grundavgift och 410 kr i lägenhetsavgift per lägenhet, totalt 1 160 kr (37 

%). Abonnenter anslutna till vatten får 1 275 kr i grundavgift och 705 kr 

per lägenhet, totalt 1 980 kr (63 %). De abonnenter som har både vatten 

och avlopp betalar 2 025 kr i grundavgift och 1 115 kr per lägenhet, 

totalt 3 140 kr. 

 

 Den rörliga avgiften sänks och fördelas i enlighet med den budgeterade 

kostnaden för Avlopp: 7,25 kr/m
3
 (37 %) 

Vatten: 12,25 kr/m
3
 (63 %). 

De abonnenter som har både vatten och avlopp betalar 19,5 kr/m
3
 

jämfört med tidigare 23 kr/m
3
 

 

 För obebyggd fastighet reduceras grundavgiften till 40 %, 810 kr jämfört 

med tidigare 2 120 kr. 

 

 Definitionen för annan fastighet ändras och omfattas av 

industrifastigheter med en tomt över 8 000 m
2
 som är avsedd för 

tillverkningsindustri. En avgift för lägenheter utgår för de 15 första 

lägenheterna, därefter ingen avgift för resterande lägenheter. 

 

 Den fasta avgiften per år och ansluten fastighet inom vattenförening höjs 

och bestäms till 990 kr vilket motsvarar 50 % av den fasta kostnaden för 

abonnenter som endast har vatten. Då vattenföreningarna också har ett 

eget ledningsnät bör de inte betala samma fasta avgift som övriga 

abonnenter, men skillnaden bör inte vara så stor som den varit tidigare. 

Kommunen har ökade kostnader för större dimensionerade ledningar och 

måste i vissa fall åtgärda ökad belastning på nätet med tryckstegringar. 

 

 Avgift för anläggningsavgifter höjs. 

 

 Avgifter för övriga tjänster enligt § 17 höjs. 
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Forts ks § 111  Dnr: 9016/220.109 

  

Exempel på hur taxan påverkar olika typer av abonnenter i och med förändring 

av VA-taxa: 

 

Abonnenttyp och förbrukning Avgift 2016 
inkl. moms 

Avgift 2017 
inkl. moms 

Avgift för vatten och avlopp, endast tomt 2 120 kr 810 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 30m3 2 810 kr 3 725 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 30m3 2 501 kr 2 347 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 30m3 2 429 kr 1 377 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 30m3 3 666 kr 4 840 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 30m3 3 357 kr 3 052 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 30m3 3 285 kr 1 787 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 90m3 4 190 kr 4 895 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 90m3 3 264 kr 3 082 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 90m3 3 046 kr 1 812 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 90m3 5 046 kr 6 010 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 90m3 4 120 kr 3 787 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 90m3 3 902 kr 2 222 kr 

Avgift per abonnent i vattenförening 
- förbrukning på 40m3 

427 kr 
508 kr 

990 kr 
490 kr 

Annan fastighet (industrifastighet) max 15 lgh 
- förbrukning på 800m3 

5 696 kr 
18 400 kr 

18 750 kr 
15 600 kr 

Småindustri, skolor, äldreboenden m.m. 
fastigheter som ingår under bostadsfastighet 
(ingen begränsning på antal lgh), exempel på 
18 lgh och förbrukning på 1 000m3. 

28 687 kr* 
39 672 kr ** 

41 595 kr 

 

* om fastigheten tidigare klassificerats som storförbrukare, hänsyn har ej tagits 

till antal lgh. 

** om fastigheten tidigare klassificerats som bostadsfastighet 

 

Bilaga: Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
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Forts ks § 111  Dnr: 9016/220.109 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 Anta ny taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning som börjar gälla från 2017-01-01. 

 

 Tidigare fastställd taxa Kf § 4, 2015-03-09 upphör att gälla. 

 

 Att göra konsekvensförändringar av detaljbudget 2017 till följd av 

taxeförändringar inom kommunal verksamhet. 
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Ks § 112    Dnr 9016/236.109 
 
RobertsforsBostäder försäljning av 20 st lägenheter i Ånäset 

 

På uppdrag av RobertsforsBostäders styrelse, styrelsebeslut 17/5 -2016 § 17, 

genomfördes budgivning för fastigheterna Nybyn 4:16, Nybyn 27:3, Nybyn 

45:8, Nybyn 45:9 och Ånäset 16:5 totalt 20 st lägenheter i Ånäset. 

Budgivningen genomfördes under perioden 14/10 - - 17/10-2016 högsta budet 

var på 2 550 000 kr. 

 

Ekonomiska resultatet vid en försäljning till högsta budet blir 2 059 436 kr som 

kan användas till att finansiera nyproduktionen av flerfamiljshuset i Robertsfors. 

Bokförda värdet för vindkraft flyttas till en annan fastighet och därmed inte 

behöver beaktas vid försäljning. 

 

Underhållsbehovet på dessa 20 st lägenheter de kommande 10 åren uppskattas 

till ca 7 500 000 kr vilket då skulle bli den stora ekonomiska fördelen av att 

försälja lägenheter. 

 

En försäljning av lägenheter innebär, minskade framtida underhållskostnader i 

beståndet, effektivisera driften av beståndet, koncentrera beståndet på sikt till 

större enheter, ha medel för att minska belåningen av en nyproduktion, dock kan 

RobertsforsBostäder fortsättningsvis erbjuda olika former av boende och 

därmed tar RobertsforsBostäders styrelse ansvar för framtida utveckling av 

RobertsforsBostäder och dess ekonomi. 

 

Kvarvarande parhuslägenheter på Pilgatan i Ånäset blir 14 st efter en 

försäljning. 

 

Underlag 
Bokförda värden, taxeringsvärden, underhåll och bud. 

Budgivning fastigheterna i Ånäset 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

 att ge RobertsforsBostäders styrelse i uppdrag, enligt 

RobertsforsBostäders stadgar § 19, att genomföra försäljningen av 

fastigheterna Nybyn 4:16, Nybyn 27:3, Nybyn 45:8, Nybyn 45:9 och 

Ånäset 16:5 totalt 20 st lägenheter i Ånäset. 

 att försäljningspris minst ska vara 2 500 000 kr. 

 

Yrkanden: 

Kjell-Åke Nilsson (S): Det är inte rätt tid att sälja husen. 

Ingrid Sundbom (C): En försäljning bör inte genomföras i dagsläget. 
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Ks § 112    Dnr 9016/236.109 
 

Ordföranden ställer liggande förslag mot yrkandena och finner att yrkanden 

vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ingen försäljning görs i dagsläget. 

 

 

 

 

Patrik Nilsson (S), Lars Bäckström ( C), Per Boström Johansson (S) och 

Kenneth Isaksson (M), ledamöter i RobertsforsBostäders styrelse anmälde jäv 

och deltog ej i beslutet. 

 

Hans Lindgren (S) utsågs till ordförande, samt justerare av § 112. 

Ingrid Sundbom (C ) utsågs att justera § 112. 
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Ks § 113   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 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår 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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Ks § 114    Dnr 9016/247.109 
 
Riktlinjer mot hot och våld 
 
Robertsfors kommun har som arbetsgivare, enligt AFS 1993:2, ett omfattande 

ansvar för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön och att tydligt stötta de 

medarbetare som ändå drabbas. Det lagstadgade ansvaret omfattar dock inte 

förtroendevalda men kommunen bör enligt denna riktlinje även bistå 

förtroendevalda med motsvarande stöd som dess anställda. 

 

Robertsfors kommuns riktlinjer mot hot och våld är ett generellt och 

övergripande dokument och den generella utformningen har valts för att 

riktlinjerna skall kunna gälla för flera av kommunens verksamheter, 

medarbetare och förtroendevalda. 

 

Barn- och utbildning samt vård- och omsorgsförvaltningen behöver anpassa 

riktlinjerna så att de blir tydliga och relevanta i den egna verksamheten i 

förhållande till elever och brukare. Det är varje förvaltningschefs ansvar att se 

till att riktlinjerna förmedlas och görs kända. Det blir varje chefs ansvar att 

anpassa riktlinjerna om hot- och våld, göra dem kända i varje enskild 

verksamhet.  

 

Underlag 
Riktlinjer mot hot och våld  

Hot och våld – rutin för arbetsplats NN… 

 

Kommunal har lämnat in en skrivelse, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer mot hot 

och våld. 

 

Kommunals synpunkter beaktas. 
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Ks § 115    Dnr 9016/246.109 
 
Jämställdhetsplan 2017 -2019 
 

Robertsfors kommuns interna jämställdhetsarbete skall, i överensstämmelse med 

lagstiftningen och kommunens ambitioner, främja kvinnors och mäns lika rätt i 

fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. 

Robertsfors kommun vill med hjälp av denna jämställdhetsplan stärka och 

befrämja jämställdhetsarbetet på alla sina arbetsplatser. 

 

Bilaga: Förslag på Jämställdhetsplan 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Jämställdhetsplan 

2017-2019. 
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Ks § 116    Dnr 9013/220.109 
 
Program om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 
Robertsfors kommun  
 

Kommunen har ett handikappråd som fungerar som informations- och 

samarbetsråd mellan handikapprörelsen och kommunen. I rådet sitter idag 

representanter från politiken, tjänstemän från kommunen och representanter från 

handikapporganisationerna.   

 

Bilaga: Program om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Robertsfors kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att anta program om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Robertsfors kommun. 
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Ks § 117    Dnr 9016/177.109 
 
Förslag avgifter 2017 - Socialutskottet 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutade 2016-08-22 om revidering av 

avgifter och taxor för 2017 inom verksamhetsområdet som kommunstyrelsens 

socialutskott ansvarar för. 

 

Förslag föreligger om komplettering av avgifter för 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag Avgifter 2017 

Meddelandeblad Nr 5/2016 

PM Dödsboförvaltning 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifterna för 2017 

enligt förslag. 
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Ks § 118    Dnr 9016/212.109 
 
Ändring av index för justering av Robertsfors kommuns miljöbalks-, 
livsmedelskontrolls- och alkohol- och tobakslagstiftningstaxor 
 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har uppmärksammat att konsumentprisindex 

(KPI) inte är ett användbart index för kommunala verksamheter vid uppräkning 

av bl.a. taxor. Istället har ett nytt index, Prisindex Kommunal Verksamhet 

(PKV) tagits fram som viktar konsumentpris och löneökningar. 

 

Robertsfors kommuns taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohol- 

och tobakslagstiftningen uppräknas i dagsläget utifrån KPI vilket gör att taxorna 

inte följer den kostnadsökning som avdelningen möter i och med att KPI inte tar 

hänsyn till löneökningar. 

 

Förslag till förändringar i Taxor 
Taxorna ändras enligt nedanstående förslag: 

 

I taxa för Robertsfors kommuns offentliga kontroll av livsmedelsområdet, tagen 

av kommunfullmäktige den 7 december 2011, §91, dnr 9011/357, §4 i taxan 

ändras till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 

 

Taxa för offentliga kontroll av livsmedelsområdet infördes 2012-01-01 

I taxa för verksamhet enligt miljöbalken, tagen av kommunfullmäktige den 12 

december 2014, §78, dnr 9014/174.109 ändra §8 i taxan till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 

                   

Taxa för verksamhet enlig miljöbalken infördes 2015-01-01 

Handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen i Robertsfors 

kommun, tagen av kommunfullmäktige den 18 april 2016, §27 dnr 9016/72.109, 

§2 i taxan ändras till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 
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Forts ks § 118   Dnr 9016/212.109 
 

Taxa för alkohol- och tobakslagstiftningen började gälla 2016-05-01 

                      

Införande av PKV och uppräkning utifrån de datum som respektive taxa började 

gälla medför följande timpriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till ärendet bifogas: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet    Antagen 111207 kf § 91 

Taxa för verksamhet inom miljöbalken                       Antagen 141203 kf § 78 

Taxa för  alkohol- och tobakslagstiftningen               Antagen 160418 kf § 27 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

 

 Att för taxorna offentlig kontroll av livsmedelsområdet, verksamhet 

inom miljöbalken och alkohol- och tobakslagstiftningen ändras enligt 

skrivningen från KPI till SKLs PKV enligt förslaget. 

 

 Att uppräkna timpriserna för taxorna utifrån de datum som respektive 

taxa började gälla. 

 

Gällande Uppräkning  
PKV 

Offentlig kontroll av livsmedelsområdet 921 kr 1050 kr 

Extra offentlig kontroll av livsmedelsområdet 815 kr 930 kr 

Verksamhet inom Miljöbalken 700 kr 740 kr 

Alkohol- och tobakslagstiftningen 700 kr 720 kr 
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Ks § 119    Dnr 9016/251.109 
 
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 
 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 

kan få ersättning för är 43 760 kr per månad. Skolverket har meddelat att denna 

summa höjs till 45 390 kr från den 1 januari 2017. 

 

Bilaga:  
Omräkning barnomsorgsavgifter 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja maxtaxan för 

barnomsorgsavgifter enligt bilaga från och med den 1 januari 2017. 
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Bou-chef 
 

 

 

 

Ks § 120    Dnr 9016/252.109 
 

Kvalitetsredovisningar 2015/16 
 

Barn- och utbildningsutskottet behandlade 2016-10-31 § 67 

kvalitetsredovisningar för läsåret 15/16. 

 

Bilagor: 

Huvudmannarapporter 

·         Förskola 

·         Förskoleklass 

·         Grundskola 

·         Fritidshem 

·         Grundsärskola 

Rektorsrapporter 

·         Lärcentrum 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner upprättade huvudmannarapporter för 

läsåret 2015/16 och överlämnar dem till kommunstyrelsen. Utskottet anser dock 

att rektorsrapporten i innehåll och form inte är tillfredsställande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer upprättade huvudmannaraporter och godkänner 

utvecklingsområden. 
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Ks § 121    Dnr 9016/217.109 
 
Förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på 
Umeåregionens landsbygd - URnära ideell förening 
 

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 
Medfinansieringsförfrågan 

Aktivitetsplan SKUR 

Beslut Länsstyrelsen SKUR 

Budget SKUR 

Medfinansieringsintyg 

Projektplan SKUR 

Verksamhetsplan URnära 

Skrivelse programändring 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 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. 
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Ks § 122    Dnr 9016/208.109 
 
Länsgemensam hjälpmedelsstrategi 2017-2021  
 

AC konsensus rekommenderar Västerbottens 15 kommuner och Västerbottens 

läns landsting att anta Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi 2017-2021 i 

kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige innan årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 
-Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi 2017 - 2021   

-Rekommendation från AC Konsensus 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta länsgemensam 

Hjälpmedelsstrategi 2017-2021. 
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Socialchef  
 

 

 

 

Ks § 123    Dnr 9016/244.109 
 
Riktlinje Läkemedelshantering 
 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjerna är styrdokument för den hälso- och sjukvård som kommunstyrelsen 

är huvudman för och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal att förhålla sig 

till. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso-och sjukvården ligger till grund för kommunens 

läkemedelshantering. Föreskriften ska tillämpas när kommunen har tagit över 

hela eller delar av ansvaret för läkemedelshanteringen från den enskilde. 

Syftet med riktlinjen är att Läkemedelshanteringen ska hålla hög kvalitet och 

tillgodose den enskildes behov av trygghet i vård och behandling. 

 

Läkemedelshanteringen i den kommunala hälso-och sjukvården ska vara 

individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga 

förutsättningar 

Riktlinjen är reviderad och ersätter tidigare riktlinje för läkemedelshantering 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje läkemedelshantering 

Protokoll su § 132 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen antar riktlinje läkemedelshantering. 
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Ks § 124    Dnr 9016/245.109 
 
Servicegarantier inom socialtjänsten/LSS  2017 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att all kommunal verksamhet ska ha 

servicegarantier. Av servicegarantierna ska framgå vad du som kund/brukare 

kan förvänta dig för garantier av kommunen som utförare. 

 

Servicegarantierna ska revideras årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Reviderade servicegarantier 2017 

Protokoll su § 125 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer servicegarantier inom socialtjänsten/LSS för 2017. 
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Ks § 125    Dnr 9015/55.109 
 
Förbundsordning - Samordningsförbundet Umeåregionen 
 

Den 2 maj 2005 bildades Samordningsförbundet Umeå av Umeå kommun, 

Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden 

(Numera Arbetsförmedlingen). Från och med 1 januari 2014 utvidgades 

förbundet med Vännäs kommun då under namnet Samordningsförbundet Umeå-

Vännäs. Från 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna 

Vindeln och Nordmaling under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-18 § 30 att Robertsfors kommun 

ansluter sig till Samordningsförbundet Umeåregionen, och har under våren 2016 

ansökt om medlemskap.  

 

Förbundsstyrelsen äger inte rätt att besluta om nya medlemmar utan dess 

uppdrag är att lämna rekommendation till ägarna. 

 

Samordningsförbundets styrelse rekommenderar därmed följande förslag till 

beslut: 

 

För samtliga parter utom Robertsfors kommun 

-att godkänna Robertsfors kommuns ansökan om medlemskap från och med 1 

januari 2017 

-att anta föreslagna förbundsordning från och med 1 januari 2017 

 

För Robertsfors kommun 

-att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 januari 2017 

 

Underlag 
Skrivelse angående ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen 

Förbundsordning Samordningsförbundet Umeåregionen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna 

förbundsordningen från och med 1 januari 2017. 
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Ks § 126    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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Forts ks §126 
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. 

Nämnd/styrelse/bolag Månads-
rapport 

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 

 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppsiktsplan för 2017. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-11-22             Sida 33         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Kf  
 

 

 

 

Ks § 127    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 intern kontroll 

(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 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna reglemente för 

intern kontroll - Robertsfors kommun. 
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Ks § 128    Dnr 9016/216.109 
 
Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 
 

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 intern kontroll (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.   

 

Bilaga: Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för intern kontroll under förutsättning att 

kommunfullmäktige fastställer reglemente för intern kontroll. 
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Ks § 129    Dnr 9016/249.109 
 
Attestreglemente - Robertsfors kommun 
 

Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 

interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt eller 

åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

 

Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Attestkedjan 

ska utformas så att det medverkar till att den interna kontrollen i 

styrelsen/utskott är tillräcklig. 

 

Bilaga: Attestreglemente 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna attestreglemente 

för Robertsfors kommun. 
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Ks § 130    Dnr 9015/220.109 
 
Svar motion 10/2015 - Inrättande av barnchecklista 
 

Lars Bäckström (C), Kenneth Isaksson (M), Magnus Forsberg (L) och Gabrielle 

Boström (KD) har lämnat in en motion angående inrättande av en barnchecklista 

inför alla kommunala beslut. 

 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 151130 § 87. 

 

Underlag 
Motion 

Utredning 

Protokoll AU § 92 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

Utifrån den sammanfattande analysen och det faktum att Robertsfors kommun 

redan undersöker vilka horisontella perspektiv (däribland barnperspektivet) som 

bör stärkas med konsekvensanalytiska verktyg som checklistor föreslås det att: 

Motionen avslås i sin helhet. 

 

Yrkande 
Lars Bäckström (C) bifall till motionen 

Patrik Nilsson (S) bifall till liggande förslag 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet 

vunnit bifall. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Utifrån den sammanfattande analysen och det faktum att Robertsfors kommun 

redan undersöker vilka horisontella perspektiv (däribland barnperspektivet) som 

bör stärkas med konsekvensanalytiska verktyg som checklistor föreslås det att: 

Motionen avslås i sin helhet. 

 

Reservation 
Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverade sig mot beslutet. 

_  _  _ 

 

Yrkande: 

Lars Bäckström (C) Ändra beslutet att motionen avslås i sin helhet till, därmed 

anses motionen besvarad. 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 

Gabrielle Boström (KD) Bifall till Lars Bäckströms yrkande. 

 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Bäcksströms yrkande och finner 

att Lars Bäckström yrkande vunnit bifall. 
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Ks § 130    Dnr 9015/220.109 
 

Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

Utifrån den sammanfattande analysen och det faktum att Robertsfors kommun 

redan undersöker vilka horisontella perspektiv (däribland barnperspektivet) som 

bör stärkas med konsekvensanalytiska verktyg som checklistor föreslås att: 

 

Därmed anses motionen besvarad. 
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Ks § 131    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 

 

Kommunstyrelsens 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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Ks § 132  
 
Sammanträdesdagar 2017 - Kommunstyrelsen 
 

Följande dagar föreslås: 

 

7 februari  

14 mars Heldag - Skolans styrkedja-samverkan bästa skola, fm 

4 april Heldag - Skolans styrkedja-samverkan bästa skola, fm 

30 maj 

26 september 

31 oktober 

12 december 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående sammanträdesdagar. 
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Ks § 133 
 
Uppföljning av tagna beslut 
 

Uppföljning av tagna beslut gicks igenom. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Uppföljningen godkänns. 
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Ks § 134 
 
Delgivningar 
 
Dnr: 9016/209.109 
Överenskommelse om samverkan och prioriteringar fr o m 2016 och tills vidare mellan 

Polismyndigheten, Robertsfors kommun och Robertsfors hälsocentral. 
 
Dnr: 9015/73.109 
Lägesrapport 2 för Projekt Effekt, utveckling av besöksnäringen i Umeåregionen 
 
Dnr: 9016/194.109 
Skrivelse från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken - Hur bevarar vi Bottenviken fritt 

från kärnkraft? 
 
Dnr: 2016/0645 
Livsmedelskontroll Bygdeå skola - Inga avvikelser noterades vid besöket. 
 
Dnr: 9016/182.109 
JO: Allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Robertsfors kommun och en rektor inom 

samma kommun för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmän handling. 
 
9016/176.109 
Trafikverket: Fastställd arbetsplan för väg E4 delen Djäkneboda - Bygdeå m.m. 
 
9016/241.109 
Beslut driftbidrag sommaranläggningar Robertsfors kommun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


