
 

ROBERTSFORS KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

Kommunfullmäktige    

   

Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 

 

Tid:  Måndag 5 december 2016, kl 13.00 

Plats: Centrumhuset, Robertsfors 

   
 

Ärenden: 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1 Fullmäktiges öppnande  

_____________________________________________________________________________ 

 

2 Upprop 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 Val av justerare  

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Tid och plats för justering             

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Avtackning förtroendevald  Åsa Svanström 

_____________________________________________________________________________ 

 

6 Information  

_____________________________________________________________________________ 

 

7 Interpellation 
 

Lars Bäckström (C): Jämställdhet både som arbetsgivare och i service till våra 

kommuninvånare 

______________________________________________________________________________ 

 

8 Enkel fråga  

______________________________________________________________________________ 

 

9 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 

 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

10 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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

11 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. 

______________________________________________________________________________ 

 

12  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. 

 

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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 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. 

______________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

14 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 

 

 



 

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. 
 

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. 

______________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 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. 

______________________________________________________________________________ 

 

16  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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

17  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. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

18  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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

19  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. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 



 

______________________________________________________________________________ 

 

20  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. 

 

 



 

 

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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

21  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. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Gällande Uppräknin
g  
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 



 

______________________________________________________________________________ 

 

22  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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

23  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. 

______________________________________________________________________________ 

 

24  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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

25  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. 

______________________________________________________________________________ 

 



 

______________________________________________________________________________ 

 

26  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. 

 



 

 

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. 

______________________________________________________________________________ 

 

27 Medborgarförslag 7/2016 – Regemente i Robertsfors 

______________________________________________________________________________ 

 

28 Nyval av nämndeman 

______________________________________________________________________________ 

 

29   Redovisning av tagna beslut 

______________________________________________________________________________ 

 

30 Sammanträdesdagar 2017 – Kommunfullmäktige 

 

Följande måndagar föreslås: 
 

6 mars, 24 april, 19 juni, 9 oktober och 4 december 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ovanstående sammanträdesdagar. 

______________________________________________________________________________ 
 

31 Delgivningar 

Ej verkställda beslut enl LSS §28 f-g 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 Kap. 6 f § 

______________________________________________________________________________ 
 

32 Övriga frågor 

______________________________________________________________________________ 
 

33 Mötets avslutande 

______________________________________________________________________________ 
 

Gun Ivesund 

Ordförande 

 

Gruppsammanträden 

Socialdemokraterna, 1/12 kl 18.30, Gropen 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 30/11 kl 18.30, Kommunkontoret  


