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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors, 2016-12-05, kl 13.00 – 15.40 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (S)                      Lars Bäckström (C)  

Eva Jonasson (S)                       Ingrid Sundbom (C)  

Hans Lindgren (S)                     Elisabeth Tängdén (C) 

Gun Ivesund (S)                         Birgitta Brändström (C) 

Robert Lindgren (S)                   Bo Lundqvist (C) 

Sandra Brändström (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)        Gunnar Parment (V)      

Ewa-Mari Westerlund (S)          Helen Forsberg (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 Kenneth Isaksson (M) och Robert Lindgren (S) 
 

Justeringens tid och plats 2016-12-08, kl 15.30, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 66 - 94 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Kenneth Isaksson                     Robert Lindgren  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2016-12-05 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-09 Datum för anslags nedtagande 2016-12-31 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-12-05              Sida 2 (38)  
 

 

 
Innehåll 

 

§ 66   Avtackning förtroendevald 

§ 67 Information  

§ 68  Interpellation  

§ 69  Investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2019 

§ 70  Plan- och budgetdokument 2017 

§ 71  Detaljplan för fastigheten Mårsgården 4 

§ 72  Kostpolicy - Robertsfors kommun 2016 

§ 73  Avgifter måltidsverksamhet 2017 

§ 74  Förslag till ny VA-taxa 

§ 75  Bostadsförsörjningsplan 2017-2030 med handlingsplan för 2017-2020 

§ 76  Riktlinjer mot hot och våld 

§ 77  Jämställdhetsplan 2017 -2019 

§ 78  Program om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Robertsfors kommun  

§ 79  Förslag avgifter 2017 - Socialutskottet 

§ 80  Ändring av index för justering av Robertsfors kommuns miljöbalks-, 

livsmedelskontrolls- och alkohol- och tobakslagstiftningstaxor 

§ 81  Maxtaxa barnomsorgsavgifter 

§ 82  Länsgemensam hjälpmedelsstrategi 2017-2021  

§ 83  Förbundsordning - Samordningsförbundet Umeåregionen 

§ 84  Reglemente för intern kontroll - Robertsfors kommun 

§ 85  Attestreglemente - Robertsfors kommun 

§ 86  Svar motion 10/2015 - Inrättande av barnchecklista 

§ 87  Anmälan Medborgarförslag 7/2016 - Starta upp ett regemente i 

Robertsfors 

§ 88  Nyval av nämndeman 

§ 89  Redovisning av tagna beslut 

§ 90  Sammanträdesdagar 2017 – Kommunfullmäktige 

§ 91  Delgivningar 

§ 92  Anmälan Motion 5/2016 – Möjlighet för äldre att få äta lunch 

tillsammans på Nysätragården 

§ 93  Anmälan Medborgarförslag 8/2016 - Tillgång till odlingslott på 

kommunens mark 

§ 94  Mötets avslutande 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-12-05              Sida 3 (38)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

      

 

 

Kf § 66  
 
Avtackning förtroendevald 
 
Åsa Svanström (C), har på egen begäran avslutat sina politiska uppdrag, och 

avtackades vid dagens sammanträde. 
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Kf § 67 
 

Information 
 

Åke Elvinsson, kommunrevisor, informerade fullmäktige om att revisionen 

har gjort den årliga granskningen av styrelsen och nämnderna för att se att 

de har följt vad fullmäktige har sagt. 

 

Karin Ahnqvist, kommunchef, informerade angående investeringsärendet 

som bordlades vid förra sammanträdet. Den planerade förskolan i 

Robertsfors har stoppats, Länsstyrelsen och Trafikverket har meddelat att 

detaljplanen inte kan godkännas eftersom den ligger i Norrbotniabanans 

planerade korridor. Beskedet som kommunen fått är att vänta in 

Norrbotniabanans läge och se över placeringen av förskolan på den tänkta 

detaljplanen för att anpassa kravet från Trafikverket och Länsstyrelsen. 

 
Karin Ahnqvist informerade om att en investeringsprocess har tagits fram 

med tydliga mål och uppdragsdokument. 

 

Johan Hedlund, arbetsledare VA, informerade angående förslag till ny VA-

taxa. På grund av att VA-verksamheten går med underskott och har gjort det 

under de senaste åren bör man höja taxan för att fortsatt kunna tillgodose bra 

vatten. 
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Kf § 68 
 
Interpellation  
 
Interpellation inför KF till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

 

Jämställdhet både som arbetsgivare och i service till våra 

kommuninvånare 

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet. Alla människor ska ges lika 

livsvillkor oavsett kön. Som företrädare för kommunen har vi politiskt ett 

ansvar att verka för att dels bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden men 

även att agera för att den service kommunen ansvarar för ges likvärdigt 

oavsett kön.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har i dagarna presenterat en 

rapport som analyserat hur det ser ut med jämställdheten i kommuner och 

landsting. För Robertsfors kommun så är det inte så rolig läsning. 

Kommunen sticker ut i hela landet med en jumboplats när man tittat på 

långvarigt ekonomiskt bistånd till hushåll med ensamstående kvinnor och 

män. 

 

Detta är ett citat från rapporten ”Störst könsskillnad är det i Robertsfors 

med en kvot på 8, alltså 8 gånger fler män än kvinnor med långvarigt 

ekonomiskt bistånd. Därefter är det ett hopp till Munkfors med kvotvärdet 

5,5, följt av Gagnef och Ljusnarsberg.” 

I den samlade analysen av kommunerna så hamnar Robertsfors Kommun så 

långt ned som på 249:e plats i Sverige. 

Min fråga till kommunstyrelsen ordförande Patrik Nilsson är: Vad är 

anledningen till att vår kommun hamnar så långt ned i jämförelse med 

rikets kommuner avseende jämställdhet inom äldreomsorg, långvarigt 

ekonomiskt bistånd, m.m. 

Robertsfors den 12 september 2016 

Lars Bäckström 

Gruppledare Centerpartiet   
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Forts Kf § 68 
 
Svar på interpellationen 
 

I Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser gällande 

äldreomsorg och jämställdhet så är det några parametrar som lämnats tomma 

och som påverkar det negativa resultatet. En är att det varit för få som svarat 

på brukarenkäten och då lämnas de rutorna tomma. Fallskador som är den 

tredje rutan är hämtad från socialstyrelsens patientregister och där har vi 

ingen förklaring till varför det saknas uppgifter. Den fjärde rutan är den med 

75+ i särskilt boende och hemtjänst med olämpliga läkemedel. Där har vi 

50% fler kvinnor är män som får olämpliga läkemedel. Det måste betonas 

några saker om kvalité som inte framkommer vid redovisning av 

jämställdhetskvot. Det visar att vi i den totala kommunen sänkt andelen som 

använder olämpliga läkemedel. Förhållandet stämmer mellan män och 

kvinnor. 

 

Det säger inget om i vilken omfattning som olämpliga läkemedel 

förskrivs/används. Vi har en uppfattning om att det är i liten omfattning som 

det används. Underlaget var i 2014 års värden. Vi hittar uppgifter från 2012 

och då hade vi den näst lägsta användningen av olämpliga läkemedel av 

länets kommuner. Jag tror inte att det drastiskt har förändrats. 

 

Både inom särskilt boende och hemtjänst har vi en mycket god funktion på 

läkemedelsuppföljningar. Vi var ju först ut i länet som började med detta 

arbete och det har bibehållits. 

 

Det är läkare som förskriver vilket gör att det i princip inte är en kommunal 

ansvarsfråga. Det är egentligen bara läkarna som kan svara på varför det är 

fler kvinnor än män med dessa läkemedel. 

 

Försörjningsstöd 

 

Vi hittar inte i jämförelsens underlag för vad som definieras som långvarigt 

bistånd. Det gör det svårt att plöja igenom vårt eget material. Allt talar för att 

det finns ett fel i inmatningen eller programstödet som vi hade (Magna 

Cura). Fördelningen av sökande mellan kvinnor och män under 

jämförelseperioden är 40 % kvinnor och 60 % män. 

 

Det finns ingen minnesbild från socialsekreteraran att det skulle vara en så 

påtaglig skillnad i biståndsbehov under lång tid och fördelningen mellan 

könen för vilka av de unga som fick bistånd talar inte heller för en sådan 

ojämlikhet. 

 

Patrik Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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    Ekonomi  

 

 

Kf § 69  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 kr 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. 

 

 

Yrkande  

Ingrid Sundbom (C) 2 miljoner avsätts för att påbörja projektering av 

seniorboende i norra kommundelen, och att investeringsbudgeten utökas 

med nämnda summa. 

 

Patrik Nilsson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Bäckström (C) Bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

Hans Lindgren (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Forsberg (L) Bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

Gabrielle Boström (KD) Bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Patrik Nilsson 

yrkande vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 

Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande 

Nej-röst för Ingrid Sundboms yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se bilaga. 
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    Ekonomi  

 

 

Forts Kf § 69 Dnr 9016/200.109 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner Investeringsbudget 2017 och plan för 2018-

2019, med tillägg att offentliga rummet utökas med 300 000 kronor år 2017. 

 

 

Reservation: 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Ingrid Sundboms yrkande. 
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Kf § 70   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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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    Shbk   

 

 

Kf § 71   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 föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

fastigheten Mårsgården 4. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Ullrika Karlsson  

 

 

Kf § 72   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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   Ullrika Karlsson  

 

 

Forts kf § 72  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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Ullrika Karlsson  

 

 

Kf § 73    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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Johan Hedlund 

Eva Glaas 

Ekonomi 

 

 

 

Kf § 74    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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   Johan Hedlund 

Eva Glaas 

Ekonomi 

 

 

 

Forts kf § 74  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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   Johan Hedlund 

Eva Glaas 

Ekonomi 

 

 

 

Forts kf § 74  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. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Kommunchef 

Shbk  
 

 

 

Kf § 75   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. 
 

Magnus Forsberg (L) föreslår att det läggs till enfamiljshus. 
 

Patrik Nilsson (S) bifaller Magnus Forsbergs förslag som skrivs in i punkt 2 

efter flerfamiljshus. 
 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det vunnit bifall. 
 

  Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Att godkänna bostadsförsörjningsplan 2017-2030 med handlingsplan 

för 2017-2020. 
 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att titta på attraktiva 

lägen för flerfamiljshus/enfamiljshus. 
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   Personalstrateg  

Ks/kf   
 

 

 

Kf § 76   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. 

 

Yrkande  

Magnus Forsberg (L): ärendet återremiteras för att få Kommunals 

synpunkter inarbetade i riktlinjerna. 

 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremiteras för att få Kommunals synpunkter inarbetade i 

riktlinjerna. 
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Kf § 77   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. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Redaktionella ändringar görs. 

 
 

 

 

Kf § 78   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. 

 

Yrkande 

Gabrielle Boström (KD): Alla skrivningar med orden handikapp byts ut mot 

funktionsnedsättning/funktionshinder 

 

Tilläggsyrkande 

Patrik Nilsson (S): På sidan 10, punkt 10 ska det stå; Kommunen ersätter 

deltagare från ideella intresseorganisationer för reskostnad i samband med 

sammanträden. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att dessa vunnit 

bifall.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att anta program om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 

Robertsfors kommun, med ovanstående redaktionella ändringar. 
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   Soc 

 
 

 

 

Kf § 79   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för 2017 enligt förslag. 
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   Shbk 

  

 

 

 

 

Kf § 80   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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   Shbk 

  

 

 

 

 

 

 

Forts kf § 80  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare antagna taxor: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, 11207 kf § 91 

Taxa för verksamhet inom miljöbalken, 141203 kf § 78 

Taxa för  alkohol- och tobakslagstiftningen, 160418 kf § 27 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
  

 Att för taxorna offentlig kontroll av livsmedelsområdet, verksamhet 

inom miljöbalken och alkohol- och tobakslagstiftningen ändras enligt 

skrivningen från Konsumentprisindex (KPI) till Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKLs) Prisindex Kommunal Verksamhet (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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   Bou  

  

 

 

 

 

Kf § 81   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att höja maxtaxan för barnomsorgsavgifter enligt bilaga från och med  

den 1 januari 2017. 
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   Soc  

  

 

 

 

 

Kf § 82   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att anta länsgemensam Hjälpmedelsstrategi 2017-2021. 
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Kf § 83   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 januari 2017. 
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Kf § 84   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att godkänna reglemente för intern kontroll - Robertsfors kommun. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-12-05              Sida 28 (38)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 
 

 

 

Kf § 85   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 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att godkänna attestreglemente för Robertsfors kommun. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2016-12-05              Sida 29 (38)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 
 

 

 

Kf § 86   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. 
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Forts Kf § 86   Dnr 9015/220.109 
 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Bäcksströms yrkande och 

finner att Lars Bäckström yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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 beslutas att motionen anses besvarad. 
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    U&I 

 
 

 

 

Kf § 87  Dnr 9016/228.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 7/2016 - Starta upp ett regemente i 
Robertsfors 
 
Anders Isaksson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 

Kommunen ska beakta möjligheten att starta upp ett regemente i före detta 

Element-Six byggnader och lokaler. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledingskontoret 

för beredning. 
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   Umeå Tingsrätt 

Box 138 

901 04 Umeå 

 

 

 

 

Kf § 88  Dnr 9016/191.109 
 
Nyval av nämndeman 
 

Nämndeman Ulrika Heldebro har på egen begäran entledigats från sitt 

uppdrag som nämndeman. 

 

Valberedningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att utse följande 

nämndeman som ersättare för Ulrika Heldebro. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att utse Robert Lindgren till ersättare för Ulrika Heldebro. 
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Kf § 89 
 
Redovisning av tagna beslut 
 
Redovisning av tagna beslut. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisningen är mottagen. 
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Kf § 90 
 
Sammanträdesdagar 2017 – Kommunfullmäktige 
 

Följande måndagar föreslås: 

 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att godkänna ovanstående sammanträdesdagar. 
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Kf § 91  
 
Delgivningar 
 

Ej verkställda beslut enl LSS §28 f-g 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 kap. 6 f § 
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   Kommunledning  

 

 

Kf § 92  Dnr 9016/272.109 
 
Anmälan Motion 5/2016 – Möjlighet för äldre att få äta lunch 
tillsammans på Nysätragården 
 
Marta Pettersson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 

Robertsfors om att äldre ska få äta lunch tillsammans på Nysätragården. 

 

Att äta mat är för oss människor en livsnödvändighet. För äldre människor 

kan ibland måltiden vara dagens viktigaste höjdpunkt. Att sitta ensam och 

äta upplevs av många som jobbigt och är aptiten dålig så blir upplevelsen av 

måltiden ett tvång. Många äldre blir därför idag undernärda och deprimerade 

vilket på sikt kan leda till olika sjukdomstillstånd. 

 

I dag serveras lunch på Mårsgården i Robertsfors och på Hammarhöjd i 

Bygdeå. Dit kan pensionärer, via biståndsbedömning, gå och äta. Detta ger 

förutom måltiden, en stunds samvaro med andra, samt både motion och 

stimulans. 

 

Efter en motion från Centerpartiet om förenklad biståndsbedömning så 

väcktes ett förslag att personer över 75 år ska ges möjligheter att utan 

biståndsbedömning äta lunch på Mårsgården och Hammarhöjd. 

 

I Ånäset kan idag ett fåtal (3) äta på Gläntan. Övriga matplatser på Gläntan 

behövs för korttidsboendets egna gäster. Andra möjligheter till 

gemensamma måltider saknas nu i Ånäset. 

 

Jag och Centerparitet anser att äldre i Ånäset bör ges möjlighet att äta lunch i 

befintlig matsal på Nysätragården. Det kan åstadkommas genom att 

befintligt kök städas upp, ny diskmaskin installeras och någon från 

hemtjänsten, som idag kör ut mat till några äldre i hemmen, istället finns på 

Nysätragården och serverar lunch. 

 

Därför yrkar jag och Centerpartiet: 

Att kommunfullmäktige ger socialutskottet i uppdrag att under första 

halvåret 2017 genomföra de ovan föreslagana åtgärderna. 

 

Robertsfors 2016-11-23 

Marta Pettersson 

Centerpartiet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
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Kf § 93  Dnr 9016/266.109 
 
Anmälan Medborgarförslag 8/2016 - Tillgång till odlingslott på 
kommunens mark 
 

Vi är en grupp i Ånäset som har en studiecirkel med våra nysvenskar. 

Önskemål från dem har framkommit om någonstans att odla. 

 

Vårt förslag är att de får tillgång till en odlingslott på kommunens mark,  

(se bifogad karta – blå markering). Området är föreslaget av samhällsrådet i 

Ånäset. 

 

Vi tror att odlingslotter kan vara bra för fler än våra nysvenskar, också för 

trädgårdsintresserade utan egen odlingsmöjlighet. Vi tror även att det kan 

inverka positivt för inflyttning till vårt samhälle. 

 

För att möjliggöra detta åtar vi oss att hjälpa till att starta och stödja en 

odlingsförening i uppstarten. 

 

Åsa Noro, geokonsult 

Siv Sundin, pensionerad lärare 

Ewelina Hermansson, präst i Svenska kyrkan 

Medlemmar i Internationella vänner i Ånäset 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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Kf § 94 
 
Mötets avslutande 
 

Ordföranden tackade för årets sista sammanträde och önskad alla en god jul 

och ett gott nytt år. 

 

 

 

 

 


