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Kommunfullmäktige    

   

Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 
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Ärenden: 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1 Fullmäktiges öppnande  

_____________________________________________________________________________ 

 

2 Upprop 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 Val av justerare  

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Tid och plats för justering             

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Information kommunchef  

_____________________________________________________________________________ 

 

6 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)              Magnus Hansson  

_____________________________________________________________________________ 

 

7 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.  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

 

8 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 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________ 
 

9 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. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

10  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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



______________________________________________________________________________ 

 

11 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 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 

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


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. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

13 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. 

 

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. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

14 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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

15 Anmälan Medborgarförslag 1/2017 – Allaktivitetshus i Robertsfors 

_____________________________________________________________________________ 

 

16 Anmälan Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla 

_____________________________________________________________________________ 

 

17 Anmälan Medborgarförslag 3/2017 – Vassklippare 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 Anmälan Motion 1/2017 – Införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter 

_____________________________________________________________________________ 

 

19 Avsägelse av uppdrag.   

Bo Siegwan avsäger sig uppdraget som revisor. 

______________________________________________________________________________ 

 

20 Val av revisor 

_____________________________________________________________________________ 

 

21 Enkel fråga  

______________________________________________________________________________ 

 
 

22 Delgivningar 

______________________________________________________________________________ 

 

23 Övriga frågor 

______________________________________________________________________________ 

 

24 Mötets avslutande 

______________________________________________________________________________ 
 

Gun Ivesund 

Ordförande 

 

Gruppsammanträden 

Socialdemokraterna, 2/3 kl 18.30, Gropen 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 1/3 kl 18.30, Kommunkontoret  


