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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 
Ks § 1   Dnr 9016/282.209 

  
Angående skrivelse från Liberalerna i Robertsfors av vägplan 
TRV 2016/60832 för delen Sikeå-Gumboda 
 
Kommunstyrelsen beslutade 161213 § 158 att bjuda in Länstrafik och 

kollektivmyndighet för dialog angående Liberalernas skrivelse. 
 
Karolina Filipsson, Trafikstrateg VLL informerade och svarade på frågor 

angående planerade hållplatser vid byggande av mötesfri vägsträcka 

Sikeå-Gumboda. 
 
Bilaga: Skrivelse Liberalerna 

 
Kommunsstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackade för informationen. 

 

Styrelsen vill framöver bli informerade om samråd gällande 

vägsträckor inom kommunen. 
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Ks § 2  Dnr 9017/04.109 
 
Information - Förstudie kring förutsättningarna för en ny 
samverkansform mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och 
Vindeln inom räddningstjänsten ansvarsområde 
 

Mellan räddningstjänsterna i Umeå, Robertsfors och Vindelns 

kommuner finns en upparbetad avtalssamverkan sedan början av 

90-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott och den 

gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det finns 

samtidigt utmaningar i samordningen som har att förhålla sig till 

en ekonomi- och verksamhetsplanering vid tre enskilda 

organisationer. Konsekvensen blir att det är svårt att koordinera 

administration och resursanvändning på ett optimalt sätt. 

 

Umeå kommun har anlitat Public Partner för att undersöka 

förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna 

Umeå, Robertsfors och Vindeln inom räddningstjänstens 

ansvarsområde. Uppdragsgivare har varit samhällsbyggnads-

direktören i Umeå kommun. 

 

Bilaga: Rapport förstudie Umeå, Robertsfors och Vindeln 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Informationen är mottagen. 
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   Kommunchef   

 

 

Ks § 3  Dnr 9017/08.109 
 
Robertsfors kommun - Bostadsförsörjningsfrågan 
 

EY har fått i uppdrag att beskriva olika alternativ för det 

kommande bostadsbyggandet i kommunen.  

 

Robertsfors Kommun har idag en bostadsstiftelse, RoBo som äger 

och förvaltar de bostäder som kommunen förfogar. Frågan är om 

de planerade bostäderna ska byggas i stiftelsens regi, i kommunens 

eller i ett aktiebolag ägt av kommunen.  

 

Bilaga: Robertsfors kommun – Bostadsförsörjningsfrågan 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunchefen uppdras att tillsammans med Robos styrelse jobba 

vidare med frågan. 
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Ks § 4  Dnr 9017/15.109 
 
Information – Organisationsanpassning 
 
Kommunchef Karin Ahnqvist informerade styrelsen om den 

planerade organisationsanpassningen som görs för att: 

 

 Förtydliga resurser för de kommungemensamma 

stödfunktionerna. 

 

 Tillskapa enhet för arbetsmarknad, mottagning och etablering. 

 

 Lyfta fram och föra samman ansvar och resurser för kultur och 

bibliotek. 

 

 Lyfta fram och föra samman ansvar och resurser för folkhälsa, 

fritidsgårdar och badhus/badanläggningar. 

 

 Föra samman och förtydliga ansvar för näringsliv, 

besöksnäring och platsmarknadsföring. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 5  Dnr 9017/16.109 
 
Information - Översiktsplan utkast samrådshandling 
 

Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens geografiska yta. Framtagen handling är ett förslag till 

samrådshandling, utarbetad under 2015 och 2017. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Kf  

 

 

Ks § 6  Dnr 9017/10.109 
 

Slutrapport Demokratiberedningen 2016 
 

Demokratiberedningen har antagit slutrapporten och överlämnar 

den till kommunfullmäktige. 

 

Se bilaga: Slutrapport Demokratiberedningen 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av slutrapporten och överlämnar 

den till kommunfullmäktige.  
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   Kf  

 

 

Ks § 7   Dnr 9017/11.109 
 
Aktivitetsplan 2017 - Demokratiberedningen 
 

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av 

lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. 

Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för 

kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08). 
 

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för 

demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. 

Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av 

kommunövergripande mål. 
 

Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera 

demokratiberedningens uppgift för det året.               

 

Förslag på aktiviteter 2017 

Demokratiarbetet + medborgarinflytande: 
 

Aktivt se över informationsflödet kring Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige 
 

Externt: En utåtriktad aktivitet i södra delen av kommunen 

genomförs 
 

Internt: En utåtriktad aktivitet Tundalsskolan – möta ungdomsråd, 

personal, rektor 
 

Ambition att ha några av mötena ambulerande och förlagd till 

olika delar av kommunen i syfte att stärka hela kommunen.  Dessa 

möten kan ligga i föreningslokaler, vid privata företag eller 

kommunal verksamhet.  
 

Utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål: 

Ansvara för att: Utvärdering av den politiska organisationen, 

genomförs under 2017. 
 

Integration: 

Då integration är en av de största utmaningarna Robertsfors 

kommun ställs inför föreslår demokratiberedningen att integration 

blir en fast punkt på samtliga möten under året. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av aktivitetsplanen och överlämnar 

den till kommunfullmäktige.  

 

 

Bilaga: protokoll Db § 32 
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   Socialchef  

 

 

Ks § 8   Dnr 9016/283.109 
 
Om Samverkan mellan Brottsofferjouren Umeå och 
Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och 
Vännäs kommun 
 

Brottsofferjouren i Umeå ger stöd till vittnen, brottsoffer och deras 

anhöriga. Jouren i Umeå har ett upptagningsområde som utöver 

Umeå täcker kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs. 

 

Enligt socialtjänstlagen ligger det på kommunerna att ge stöd till 

brottsoffer och deras närstående. Men i stort sett alla Sveriges 

kommuner har överenskommelser med den lokala 

brottsofferjouren så att det är jouren som tar hand om huvuddelen 

av brottsofferstödet. Den professionella hjälpen, när sådan behövs 

(det gäller speciellt barn och unga och inte minst medling) 

förmedlas dock i de flesta kommuner via kommunens socialtjänst. 

 

Samverkan mellan civilsamhället med dess ideella insatser och det 

offentliga Sverige, sker nu alltmer som överenskommelse i form 

av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). 

 

Frågan om att utveckla ett partnerskap (IOP) med Umeå kommun 

diskuteras redan och det känns nu angeläget att ta upp liknande 

diskussioner med respektive kommuner. 

 

Brottsofferjouren Umeå önskar få möjlighet att diskutera frågan 

med representanter från kommunen, och kommer därför att ta 

kontakt inom den närmaste tiden. 

 

Underlag 
Brottsofferjourens skrivelse och medföljande bilagor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Skrivelsen översänds till Socialutskottet för beredning av kontakt 

mellan kommunen och Brottsofferjouren. 
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   Kf   

 

 

Ks § 9   Dnr 9016/247.109 
 
Riktlinjer mot hot och våld 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 76 att återremittera 

rubricerat ärende för att få Kommunals synpunkter inarbetade i 

riktlinjerna. 

  

Underlag 
Riktlinjer mot hot och våld 

Hot och våld – rutin för arbetsplats NN 

Skrivelse Kommunal  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

riktlinjer mot hot och våld. 
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   Soc   

 

 

Ks § 10  Dnr 9016/293.109 
 
Riktlinjer för nutrition och måltidsmiljö - Robertsfors 
kommun 
 

Socialstyrelsens föreskrift SOFS 2014:10 som trädde i kraft den 1 

jan 2015 och ställer krav på att det inom varje verksamhet måste 

finnas rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla 

undernäring. 

 

Dokumentet beskriver riktlinjer för särskilt boende ämnade att 

säkerställa god kvalitet inom mat och måltid samt förebygga, 

upptäcka och behandla undernäring. Riktlinjerna inbegriper ett 

tillägg avseende hemtjänst. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för nutrition och måltidsmiljö 

Tillägg Hemtjänst-Riktlinjer för nutrition och måltidsmiljö 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsens antar riktlinjer för nutrition och måltidsmiljö i 

Robertsfors kommun.  
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   Fritidskonsulent   

 

 

Ks § 11   Dnr 9016/294.109 
 
Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag år 2017 
 

Underlag 
Förslag till anläggnings- och inventariebidrag 

Protokoll Tillväxtutskottet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner fördelning av anläggnings- och 

inventariebidrag 2017. 
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Ks § 12  Dnr 9017/03.109 
 
Skrivelse rörande mötesstationer Norrbotniabanan 
Robertsfors kommun 
 

Norrbotniabanan kommer få stor betydelse för Robertsfors 

kommuns möjligheter till utveckling. Pendlingsmöjligheterna 

förbättras, tillgängligheten till utbildning och till starka 

arbetsmarknadsregioner blir betydligt bättre än idag. Erfarenheter 

från andra viktiga transportstråk i Sverige är att kommuner längs 

viktiga huvudstråk för transporter har en bättre social och 

ekonomisk utveckling än kommuner som inte är direkt anknutna 

till sådana stråk. 

 

I beslut för Norrbotniabanan anges att station/Resecentrum ska 

finnas i Robertsfors. Möjlighet till bytesstationer/mötesspår ska 

studeras i Bygdeå och Ånäset. Särskilt möjligheter till byte för 

resenärer till tåg i Bygdeå framhålls som fördelaktigt i 

Trafikverkets tidigare beslut. Robertsfors kommun ser positivt på 

att Trafikverket fortsätter att se bytesstation för resenärer i Bygdeå 

som naturligt i den fortsatta planeringen. 

 

Robertsfors kommun vill samtidigt framföra vikten av att 

Trafikverket i närstående studier även inkluderar mötesstation i 

höjd med Ånäset. Vi vet att det är en viktig förutsättning för 

framtida bytesstation för resenärer även i Ånäset och förutsätter 

därför att Trafikverket gör sitt yttersta för att göra det möjligt, utan 

att exkludera Resecentrum i Robertsfors och bytesstation i Bygdeå. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar översända skrivelsen till Trafikverket. 

 

 

Bilaga: Skrivelse 
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Ks § 13  Dnr 9013/271.109 
 
Förslag till svar på motion 12/2013 
Vår kommun bör ta del av satsningen på Tekniksprånget 
för att locka ingenjörer och naturvetare till 
välfärdssektorn 
 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare 

tillsammans med regeringen, samarbetar för att locka fler 

ungdomar till högre tekniska utbildningar. Genom fyra månaders 

betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa 

ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att 

inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en 

tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. De 

arbetsgivare som är anslutna till programmet förbinder sig till att 

utlysa praktikplatserna, sköta rekrytering till platserna samt att 

betala en lön under praktiken på minst 13 500 kr/ per månad plus 

sociala avgifter. 
 

Motionärerna föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att utreda 

möjligheten för Robertsfors kommun att inför hösten 2014 ansluta 

sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda bra 

praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 

möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår 

kommun framöver. 
 

I den kompensförsörjningsanalys som genomförts under 2016 i 

Robertsfors kommun identifierades inte ingenjörer som en större 

grupp där löpande rekrytering behöver ske de kommande tio åren. 

Däremot identifieras ett antal nyckelkompetenser som kan ha 

naturvetenskaplig utbildning som krav vid ny-

ersättningsrekrytering. Robertsfors kommun har ett öppet 

förhållningssätt till utbildningar och studenter, därför tas 

regelbundet studenter emot för examensarbeten eller praktik. 
 

Då volymerna skiftar och vi för området måste hitta specifika 

lösningar per tjänst ser förvaltningen det som relativt svårt att 

nyttja Tekniksprånget som ett program för kompetensförsörjning. 
 

Bilaga: motion 12/2013 
 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Yrkande  

Lars Bäckström (C): Bifall till motionen. Robertsfors kommun 

ansluter sig till Tekniksprånget och erbjuder praktikplatser inom 

sektorerna samhällsbyggnad och IT under hösten 2017. 
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Forts. 
Ks § 13  Dnr 9013/271.109 

 

Ordföranden ställer Lars Bäckströms bifallsyrkande mot avslag 

och finner att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

 

 

Reservation  

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Lars Bäckströms yrkande. 
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Ks § 14   Dnr 9014/126.109 
 
Svar motion 5/2014 - Regler för att motverka social 
dumpning i Robertsfors kommun 
 

Utredning Motion 5/2014, Vita jobb, Förslag till fullmäktige att 

införa regler för upphandling enligt de verktyg som presenteras i 

bilagan ”Vita Jobb” för att motverka Social dumpning i vår 

kommun. 

 

Sammanfattning av konkurrensverkets Beslut 2016-01-13 Dnr 

171/2015.  

Upphandlande myndighet har stor frihet att definiera föremålet för 

kontraktet och ta sociala hänsyn utifrån egna referenser och behov. 

Den hänsyn som den upphandlande myndigheten tar i samband 

med utformandet av sin upphandling måste dock vara förenlig med 

bestämmelserna om den inre marknaden samt med de allmänna 

rättsprinciperna om likabehandling, ickediskriminering, 

proportionalitet, öppenhet och erkännande. 

 

När en upphandlande myndighet inkluderar sociala hänsyn i en 

offentlig upphandling är den skyldig att försäkra sig om att de krav 

som ställs är kopplade till det som skall upphandlas och är möjliga 

att kontrollera och följa upp. Kraven får heller inte vara 

godtyckliga eller uppenbart osakliga. 

 

Om man som upphandlande myndighet vill ställa arbets- och 

anställningsvillkor i nivå med Svenska kollektivavtal kan man 

använda sig av så kallade särskilda kontraktsvillkor, som innebär 

att den eller de leverantörer som vinner kontraktet ska uppfylla 

villkoret under kontraktstiden. Kravet på koppling till 

kontraktsföremålet innebär i denna del av villkoren ska avse det 

kontrakt som upphandlades. Bestämmelser om särskilda 

kontraktsvillkor finns i 6 Kap 13§ i LOU. 

 

I praktiken innebär detta att det inte går att generellt hänvisa till 

gällande svenska kollektivavtal. Tillämpliga delar i kollektivavtal 

kan dock anges som särskilda kontraktsvillkor som avses i det 

kontrakt som upphandlas. 

 

Utstationerad arbetskraft. 
 

Om kontraktet kan komma att utföras av utstationerad arbetskraft 

(exempel byggnadsarbetare från Balticum) kan upphandlande 

myndighet inte kräva andra eller mer långtgående arbets- och 

anställningsvillkor än den så kallade ”hårda kärnan” så som den 

framgår av 5§ utstationeringslagen (minimilöner, arbetstid,  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2017-02-07             Sida 18         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 
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Forts 
Ks § 14   Dnr 9014/126.109 
 

semester mm, se Utstationeringslagen 199:678, Europa- 

parlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 

1996 om utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster). I de fall det förekommer 

anbudsgivare med utstationerad arbetskraft och anbudsgivare med 

inhemsk arbetskraft är det konkurrensverkets uppfattning att dessa 

ska behandlas lika eftersom de befinner sig i lika situationer om de 

kan tillhandahålla kontraktsföremålet. Enligt EU-domstolens 

rättspraxis kan en olik behandling dock motiveras om det 

föreligger ”sakliga skäl” för detta. Konkurrensverket konstaterar 

att en sådan bedömning måste göras i det enskilda fallet och att det 

saknas vägledande praxis i frågan när det kan anses föreligga 

sakliga skäl till en olik behandling av utstationerade arbetstagare.  

(Se bl.a. de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom, punkt 

27, och däri angiven praxis.) 
 

Umeå kommun och upphandlingsbyråns arbetsprinciper. 
 

Umeå kommun har under en längre tid arbetat med att anpassa 

upphandlingsarbetet med hänsyn till sociala hänsyn. Då 

Robertsfors kommun har ett avtal om samverkan med 

Upphandlingsbyrån i Umeå gällande upphandling är därför 

förslaget att Robertsfors kommun anpassar sitt arbetssätt på ett 

transparent sätt mot det arbetssätt som Umeå Kommun arbetar 

efter gällande social hänsyn vid upphandlingar. 

 

Underlag 
Motion 5/2014 

Utredning Motion 5/2014, Vita jobb 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att Robertsfors kommun anpassar sitt arbetssätt på ett transparent 

sätt mot det arbetssätt som Umeå Kommun arbetar efter gällande 

social hänsyn vid upphandlingar. 
 

Därmed anses motionen besvarad. 

 

Yrkande 

Hans Lindgren (S) Ärendet återremiteras med frågorna: 

-Vad innebär det Umeå kommun jobbar med? 

-Vad är vita jobb? 
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   Återremiss  

 

 

Forts 
Ks § 14   Dnr 9014/126.109 
 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska besluts idag eller 

återremiteras, och finner att ärendet ska återremiteras. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet återremiteras med följande frågor: 

-Vad innebär det Umeå kommun jobbar med? 

-Vad är vita jobb? 
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   Kf  

 
 

 

 

Ks § 15  Dnr 9015/50.109 
 
Svar på medborgarförslag 2/2015 - Hälsans stig 
 

Medborgarförslaget anmäldes till kommunfullmäktige 2015-03-09 

§ 9. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 2/2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att byggande av park- och motionsstig genomförs under 2017 i 

samverkan med Samhällsrådet i Robertsfors som också var den 

organisation som initierade Hälsans stig. 

 

Denna motionsstig byggs dock inte enligt konceptet Hälsans Stig 

då det bygger på en viss typ av skyltning samt en årlig avgift m.m. 

Detta gäller under förutsättning att extern finansiering erhålls via 

ex. arvsfondsprojekt eller dylikt. 
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   Länsstyrelsen, 901 86 Umeå 

 
 

 

 

Ks § 16  Dnr 9016/291.109 
 
Förordnande som borgerlig vigselförrättare 
 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag 

från kommunerna. 

 

Karin Ahnqvist har anmält intresse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att utse: 

 

Karin Ahnqvist, Djäkneboda 89, 915 97 Bygdeå, till borgerlig 

vigselförrättare innevarande mandatperiod, t o m 2018-12-31. 
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Ks § 17  Dnr 9017/17.109 
 
Information - Kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar 
 
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i 

kommun, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är 

förtroendevald inom denna sektor och syftar till att beskriva hur du 

kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen 
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Ks § 18   
 

Delgivningar 
 

 9016/288.109 Räddningstjänsten: Delgivning av beslut fattade 

med stöd av delegation. Brandman i beredskap, Ånäset. Tre 

stycken har slutat på egen begäran. 

 

 Su § 173: Anmälan om beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt LUV 6 §. 

 

 SKL 16/06777: Överenskommelse mellan staten och SKL om 

män och jämställdhet 

 

 Personalutskottets protokoll 2016 §§ 1-30. 

 

 9017/09.109 Länsstyrelsen: Kommunikationsprov (upprop) av 

kommunernas krisledningar 2017. 
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   Fritidskonsulent 

Socialchef 
Bou-chef  

 

 

 

 

 

Ks § 19 
 
Övriga frågor 
 

1. Gabriel Boström (KD) tog upp frågan om underhåll av 

Stantorsliften.  

 

Elevrådet har framfört åsikter angående liften, och ärendet 

ligger idag hos kommunens fritidskonsulent. 

 

2. Magnus Forsberg (L) tog upp tidigare fråga angående 

pedagogiska luncher.  

 

Ärendet utreds och tas upp på nästa utskottsmöte. 

  


