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Hans Lindgren (S) 

Marta Pettersson (C) ersättare för Ingrid Sundbom (C) 

Ove Lindström (S) ersättare för Gun Ivesund (S) 
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Robert Lindgren (S) 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Eva Marklund, sekreterare 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

 

 

 

Utses att justera Lars Bäckström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 135 - 159 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Bäckström 
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Ks § 135    
 
Information – Revisionen 

 
Robert Bergman PwC, informerade styrelsen angående samspel, 

förtroendevalda och tjänstemän. 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
  

Informationen är mottagen. 
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Ks 136 
 
Rapport ekonomi 

 

Ekonomi – prognos efter november månad 2016. 

 

Prognosen för 2016 är ca 300 tkr bättre än vid ekonomirapport 2. 

Årets resultat prognostiseras till plus 9, 1 mkr. 

 

Överskott med ca 300 tkr har uppkommit inom barn och 

utbildnings verksamhet. 

I övrigt oförändrad prognos. 

Verksamheter inom barn och utbildning:  + 150 tkr 

Verksamheter inom sociala:  - 2 171 tkr 

Verksamheter inom samhällsbyggnad:  + 0 

Verksamheter inom Utveckling & Information: + 0 

Verksamheter inom Kommunstyrelsen, övrigt: - 450 tkr 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
  

Den ekonomiska rapporten godkänns. 
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Ks § 137 
 
Avrapportering fortsatt arbete översiktsplan 
 

Kommunchef Karin Ahnqvist avrapporterade det pågående arbetet 

med översiktsplanen. 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Ks § 138 
  

Återrapport styrgrupp IT 
 

IT-chef Anders Kärnebro informerade angående 

bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Ks § 139 
 
Återrapport hantering handlingsplan bostadsförsörjning 
 

Kommunchef Karin Ahnqvist rapporterade hantering 

handlingsplan bostadsförsörjning. 

 
Kommunsstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Ks § 140 
 
Återrapport nytt avtal företagshälsovård, systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 

Personalstrateg Karin Rönnblom rapporterade angående nytt avtal 

företagshälsovård, systematiskt arbetsmiljöarbete.   

 

Kommunsstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Ks § 141 
 
E4 Djäkneboda-Bygdeå och Sikeå-Gumboda 
 

Kommunchef Karin Ahnqvist informerade angående ombyggnad 

E4 Djäkneboda-Bygdeå och Sikeå-Gumboda. 

 

Kommunsstyrelsens beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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   U&I 

Kommunchef 
 

 

 

 

Ks § 142   Dnr 9015/141.109 
 
Medborgarlöften 
 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell 

och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. 

Arbetsmetoden bygger på medborgardialog och kommunikation av 

medborgarlöften som syftar till att forma en nulägesbild för att det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och 

blir mer problemorienterat. Utifrån nulägesbilden bestäms hur man 

kan samverka kring att lösa problemen och ett medborgarlöfte är 

ett arbete eller en åtgärd som kommun och/eller polisen åtar sig att 

göra. Medborgarlöftena ska kommuniceras med medborgarna. 

Medborgarlöften syftar till att: 

 Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället. 

 Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande 

aktiviteter. 

 Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete. 

 Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka 

beslutsprocesser. 

 Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medborgarlöften. 
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   Shbk för utskick till berörda 

 
 

 

 

Ks § 143   Dnr 2015/B0244 
 
Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8 
 

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar att 

skapa fler tomter för bostadsändamål samt reglera byggrätten för 

befintliga tomter inom planområdet. 

 

Området är beläget inom ett befintligt utpekat LIS-område 

(Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) vid Granöudden, 

Skäran. Detaljplanen medger att ytterligare 17 tomter för 

bostadsändamål styckas av. Planförslaget handläggs med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen. 

 

Allmänna utskottet har 2015-12-08 § 124 beslutat att upprätta 

detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8. 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. 

 

Planhandlingarna har justerats utifrån inkomna synpunkter under 

samråds- och granskningstiden. Granskningsutlåtandet har skickats 

till de som haft synpunkter på planförslaget. 

 

Underlag 
Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Plankarta 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8. 
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Kf  
 

 

 

Ks § 144  Dnr 9016/284.109 
 
Antagande av detaljplaner 
Förslag angående tillägg till kommunstyrelsens uppdrag 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 att anta Robertsfors 

kommuns bostadsförsörjningsplan. För att kunna möta upp de 

utmaningar som kommunen står inför baserat på 

bostadsförsörjningsplanen, föreslår samhällsbyggnadskontoret att 

beslutsvägarna för nya detaljplaner ses över så att planprocessen 

ska kunna löpa så smidigt som möjligt. 

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska detaljplaner antas av 

kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte 

är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27 §). 

 

Eftersom kommunfullmäktige har få sammanträden per år, kan 

antagandet av detaljplaner riskera att fördröjas och därmed kan 

inte byggnationer komma igång lika snabbt som om 

kommunstyrelsen eller allmänna utskottet hade uppdraget att anta 

detaljplaner. 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige 

uppdrar till kommunstyrelsen att anta detaljplaner som inte är av 

stor vikt eller har principiell betydelse. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

uppdra åt kommunstyrelsen att anta detaljplaner som inte är av 

stor vikt eller har principiell betydelse. 
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Ks § 145 
 
Kvalitetsredovisning grundskola och fritidshem del 2 
 

Underlag 
Huvudmannarapport 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet godkänner upprättad huvudmannarapport 

(kvalitetsredovisning) för läsåret 2015/16 och skickar den vidare 

till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisning grundskola och 

fritidshem del 2. 
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Ks § 146  
 
Kvalitetsredovisning Lärcentrum del 1 
 

Underlag 
Huvudmannarapport 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet godkänner upprättad huvudmannarapport 

(kvalitetsredovisning) för läsåret 2015/16 och skickar den vidare 

till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisning Lärcentrum  

del 1. 
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Ks § 147   Dnr 9016/285.109 
 
Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar 
 

En rapport över uppföljning av ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men ännu ej fyllt 20 år har sammanställts för läsåret 

2015/16. 

 

Bilaga: Rapport 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna rapporten.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Rapporten godkänns. 
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   Bou 

 
 

 

 

Ks § 148   Dnr 2016/273.109 
 
Rätt till förskola 
 

Asylsökande barn har rätt till skola och förskola, men lyder ej 

under skolplikt. Papperslösa, alltså gömda, barn har samma rätt till 

skola som asylsökande men inte när det gäller förskola. Hur 

hanterar vi detta i vår kommun? 

 

Bilaga: Rätt till förskola för papperslösa barn 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

besluta att papperslösa barn som vistas i landet utan tillstånd har 

rätt till förskola max 15 h/vecka.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att papperslösa barn som vistas i landet 

utan tillstånd har rätt till allmän förskola max 15 h/vecka.  
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   Bou 

 
 

 

 

Ks § 149   Dnr 9016/278.109 
 
Interkommunala prislistor för barnomsorg och 
grundskola 
 

Underlag 
Interkommunal prislista 2017 barnomsorg 

Interkommunal prislista 2017 grundskola 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning samt 

bidragsbelopp för barnomsorg och grundskola enligt bilagor. 
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   Shbk 

 
 

 

 

 

Ks § 150   Dnr 9016/279.109 
 
Kråkan 1 – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, Sikeå SK 
 

Ärende 
Sikeå SK har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) om att servera starköl och vin till allmänheten på 

Brukspatronen. Ansökan inkom till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2016-11-28. Ansökan avser 

serveringstillstånd den 5 januari 2017 klockan 19:00-01:00. 

Tillställningen är en pubkväll med mat och trubadur. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sikeå SK, 

organisationsnummer 894002-6472, tillfälligt serveringstillstånd 

för servering av starköl och vin till allmänheten på Brukspatronen. 

 

 Tillståndet gäller 2017-01-05 med serveringstid 19.00–

01.00  

 Servering får ske i utrymme enligt planritning daterad 

2016-12-02 (Dnr:2016/0839-5). 

 Tillståndet gäller för max 140 personer (varav 80 sittande). 

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Protokollet beslutas omedelbart justerat. 

 

 

 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, 

Länsstyrelsen Västerbotten 
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   Samordningsförbundet 

 
 

 

 

 

Ks § 151   Dnr 9016/267.109 
 
Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet 
 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå 

av 5 ledamöter och 7 ersättare. Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Umeå 

kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare vardera. 

 

Övriga kommuner (Vännäs, Vindeln, Nordmaling och 

Robertsfors) utser tillsammans 1 ledamot och 3 ersättare. Den 

gemensamt utsedda ledamoten utses för ett år i taget efter ett 

roterande schema för de fyra kommunerna. 

 

Ledamöter och ersättare väljs på fyra år från och med 1 januari 

efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt 

rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Patrik Nilsson (S) utses att ingå som ledamot i de fyra 

kommunernas roterande schema. 

Lars Bäckström (C) utses att ingå som ersättare i de fyra 

kommunernas roterande schema. 

 

Detta val gäller resterande del av påbörjad fyraårsperiod. 
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   URnära 

 
 

 

 

 

Ks § 152  Dnr 9016/280.109 
 
Nominering till URnäras styrelse (LAG-grupp) 
 

Inför kommande årsstämma har medlemmar och representanter för 

offentlig, privat och ideell sektor möjlighet att nominera 

kandidater (ordinarie och ersättare) till URnäras styrelse (LAG-

grupp) samt revisorer. 

 

Offentlig sektor har möjlighet att under pågående mandatperiod 

utse ny företrädare. 

Ur stadgarna framgår (stadgar finns i sin helhet på 

www.urnara.se): 

 

§ 13 ”styrelsen utgörs av lägst sex och högst tolv ledamöter samt 

lägst tre och högst sex suppleanter. 

 

Ledamöter och suppleanter fördelas lika på offentlig sektor, privat 

sektor och ideell sektor. Länsstyrelsen och Region Västerbotten 

erbjuds att utse en adjungerad styrelseledamot vardera.” 

 

§ 20 ”föreningen skall ha två revisorer. En revisor skall vara 

godkänd eller auktoriserad. En av revisorerna skall nomineras av 

Umeåregionen. För den godkände/auktoriserade revisorn skall 

utses en suppleant, som också skall vara godkänd eller 

auktoriserad revisor.” 

I dagsläget pågår en översyn av stadgarna och valberedningen 

rekommenderar att vid nomineringar nominera en ordinarie och en 

ersättare. URnära ideell förening eftersträvar en jämställd styrelse 

som även är representativ utifrån Umeåregionens population 

gällande ålder och etnicitet. 

 

Nomineringar till styrelsen skall vara URnäras verksamhetskontor 

tillhanda senast den 31 januari 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till ordinarie väljs: 

Kjell-Åke Nilsson (s), ledamot kommunstyrelsen 

Mail: kjell-ake.nilsson@robertsfors.org 

Mobil: 070-215 06 09 

 

Till ersättare väljs: 

Ingrid Sundbom (c), ledamot kommunstyrelsen 

Mail: ingrid.sundbom@robertsfors.org 

Tfn: 0934-50096 
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   Kf  

 
 

 

 

 

Ks § 153   Dnr 9015/46.109 
 
Förslag till svar på motion 5/2015 
Överenskommelse kring I Väntan På Ambulans (IVPA)-
avtal med Landstinget i Västerbotten. 
 

I Väntan På Ambulans (nedan kallad IVPA) är en form av 

prehospitalt arbete som utförs av räddningstjänst i många 

kommuner. Den prehospitala vården är viktig för att för en 

fungerande vårdkedja och en säker vård. En viktig grund för den 

väl fungerande prehospitala vården i Robertsfors kommun är vår 

fast stationerade ambulans. IVPA kan utgöra ett komplement till 

den vård som utförs inom ramen för ambulanssjukvården.  

 

Eftersom att den prehospitala vården idag ses som en integrerad 

del i vårdkedjan är det av stor vikt att räddningstjänsten får 

utbildning för att kunna utföra den insats som krävs vid insats. 

Räddningstjänsten har i sin utbildning vad som vanligtvis kallas 

sjukvårdsutbildning, Den kan inte fullt ut likställas med den 

sjukvårdsutbildning som vårdpersonal genomgår och som är 

kopplat till legitimationsyrken som utför vård. 

 

Robertsfors kommun har under flera år ställt sig positiv till IVPA 

och har därför uppmuntrat ansvariga för räddningstjänsten 

undersöka möjligheterna att utveckla samverkan mellan huvudmän 

gällande Robertsfors kommun. Under de senaste åren har därför ett 

pågående samtal funnits mellan räddningschefer i länet och 

landstingets verksamhetsansvariga för prehospital vård. Det har i 

kontakterna framkommit att det finns en skild syn mellan 

huvudmännen kring rollfördelning och ansvarsfördelning vid 

insatsen, utbildningsansvar och möjlighet för ersättning mellan 

huvudmännen. Det är avgörande att det finns en samsyn kring de 

frågorna mellan verksamheterna för att det ska bli möjligt att 

införa IVPA i Robertsfors kommun.  

 

Motionärerna föreslår att kommunledningen i Robertsfors ska 

förhandla med landstinget i Västerbotten för att nå en 

överenskommelse om ett avtal kring IVPA.  

 

Bilaga: Motion 5/2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Då samtal redan idag pågår och pågått en längre tid föreslår 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige att finna motionen 

besvarad. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten_i_Sverige
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   Kommunchef 

 
 

 

 

 

Ks 154   Dnr 9016/276.109 
 
Välkommen till samarbete för att utveckla tillitsbaserad 
styrning tillsammans med Tillitsdelegationen! 
 

Bakgrund 
Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning, 

Tillitsdelegationen, som ska bidra till en mer tillitsbaserad styrning 

av offentlig sektor – med särskilt fokus på kommuner och 

landsting. 

 

Tillitsdelegationens arbete handlar om att bidra till regeringens 

övergripande mål om en effektivare offentlig förvaltning med 

fortsatt högt förtroende och mer nytta för medborgare och företag. 

Tillitsdelegationen har initierats för att, med utgångspunkt i 

försöksverksamheter i kommuner och landsting, och i nära 

samarbete med olika intressenter och forskarsamhället analysera 

och föreslå hur styrningen kan utvecklas. Tillitsdelegationen ska 

genom nätverk, särskilda forum och kommunikationsinsatser, 

sprida kunskap, bidra med inspiration och verka som en 

katalysator för utvecklingsarbetet hos kommuner och landsting. 

 

Underlag 
Skrivelse Tillitsdelegationen 

Tidsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen ansöker om möjligheten att vara med och ge 

förutsättning för vår demokratiberedning att nyttja detta om vi 

skulle komma med. 
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   Ekonomi 

 
 

 

 

 

 

Ks § 155  Dnr 9016/255.109 
 

Avskrivning 
 
Förslag till avskrivning enligt bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner bilagda avskrivning. 
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Ks § 156 
 
Delgivningar Barn- och utbildningsutskottet 
 

Delegationsbeslut barn- och utbildningsutskottet 

 

16.61/600   Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

16.91/600   Skriftlig varning i enlighet med Skollagen 

16.62/600   Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.93/600   Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.94/600   Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.95/600   Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.100/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.81/600   Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

16.93/600   Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

16.103/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.104/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.105/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.106/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.107/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

16.108/600 Skriftlig varning i enlighet med Skollagen 

16.86/600   Beslut om beviljande av skolskjuts vid val av annan 

skola 

16.87/600   Beslut om beviljande av skolskjuts vid val av annan 

skola 

2016/0736  Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 

2016/0796  Beslut om reseersättning vid val av annan skola 

2016/0797  Beslut om reseersättning vid val av annan skola 
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Ks § 157 
 
Delgivningar 
 

Dnr 9016/250.109 

Trafikverket: Kungörelse fastställelse av vägplan för ombyggnad 

av väg E4 Sikeå-Yttervik, delen Sikeå-Gumboda. 

 

Dnr 9016/275.109  

Bidrag till avlopp Fastigheten Sikeå hamn 1:37.  

 

Dnr 9016/256.109 

Mötesprotokoll Stiftelsen Sikeå hamn 161107. 

 

Dnr 7016/37.751 

Inspektionen för vård och omsorg: Tillsyn av hem för vård eller 

boende (HVB) för barn och unga vid Luna. 

 

Dnr 7016/38.751 

Inspektionen för vård och omsorg: Tillsyn av stödboende för barn 

och unga vid stödboendet Vega. 

 

Dnr 7016/39.751 

Inspektionen för vård och omsorg: Tillsyn av hem för vård eller 

boende (HVB) för barn och unga vid Tellus. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-12-13             Sida 26         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef 

 
 

 

 

Ks § 158  Dnr 9016S/282.109 
 
Skrivelse från Liberalerna 
 
Överklagan av fastställelse av vägplan TRV 2016/60832 för 

delen Sikeå-Gumboda. 

 
Robertsfors kommun vill att hela kommunen ska vara en attraktiv 

plats att bo på för alla oavsett ålder och förutsättningar. En viktig 

del för att uppnå detta är att kommunikationerna fungerar. E4 är en 

viktig kommunikationsled och därför välkomnar vi en om- och 

utbyggnad av E4. Denna ombyggnad kommer att förkorta restiden, 

göra resan säkrare och bekvämare för våra kommuninnevånare 

som ska till och från Umeå och Skellefteå. Även många resor inom 

kommunen kommer att påverkas positivt.  

 

Robertsfors kommun anser att även andra kommunikationsmedel 

än bil är nödvändiga för att människor ska kunna bo överallt i vår 

kommun. Vi ser i vägplanen att det inte är planerat för några 

busshållplatser i Klintsjön. Detta är inte i linje med vår vilja. Vi 

anser att alla som bor i en by utefter en väg där det går linjetrafik 

ska ha möjlighet att nyttja denna trafik. Det finns människor i alla 

byar som av olika anledningar, ålder, sjukdom, funktionshinder 

etc. inte kan köra bil på egen hand. Vi vill vara en kommun för 

alla. 

 

Robertsfors kommun befarar även att det kommer att betyda ökade 

samhällsekonomiska kostnader i form av skolskjutsar, färdtjänst 

och sjukresor om det inte finns busshållplatser i byarna. 

 

Därför anser Robertsfors kommun att det ska anläggas 

busshållplatser utefter E4 för både norr- och södergående trafik i 

byn Klintsjön. 

 

Trafikverket behöver ha kommunens överklagan senast 2016-12-

14. 

 

Liberalernas förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar översända skrivelsen till Trafikverket 

omgående.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Länstrafik och kollektivmyndighet bjuds in för dialog kring detta. 
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Ks § 159 
 
Mötets avslutande 
 

Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar god jul och gott 

nytt år. 


