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Beslutande Patrik Nilsson (S) 

Lars Bäckström (C) 

Hans Lindgren (S) 

Ingrid Sundbom (C) 

Gun Ivesund (S) 

Kenneth Isaksson (M) 

Ove Lindström (S) ersättare för Sandra Brändström (S) 

Magnus Forsberg (L)   

Per Boström Johansson (S) 

Gabrielle Boström (KD) 

Lars-Gunnar Andersson (S) ersättare för Kjell-Åke Nilsson (S) 

Gunnar Parment (V) ersättare för Linus Lindgren (V) 

Ewa-Marie Westerlund (S) ersättare för Robert Lindgren (S) 

 

 

 

Birger Lång 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Karin Ahnqvist, kommunchef 

Eva Marklund, sekreterare 

 

 

 

Utses att justera Lars Bäckström 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 20 - 49 

 Eva Marklund  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson     Lars Bäckström §§ 43, 44  
 

 Justerare   

 Lars Bäckström       Hans Lindgren §§ 43, 44                 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

 

Datum för anslags uppsättande                  201-03-20 Datum för anslags nedtagande    2017-04-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Eva Marklund      
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Justerare Protokollsutdrag till 
 

Exp 

     

 

 

 
Ks § 20 
 
Information avfalls- och hushållssopor 
 
Johan Hedlund informerade styrelsen angående insamling av 

hushållens avfall. 

 

 Nuvarande hantering 

 Matavfallsinsamling 

 Fyrfackssortering 

 Optisk sortering 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Styrelsen tackade för informationen 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 

Exp 

   Ekonomichef 

Bou-chef 
Soc-chef 

 

 

 

 

Ks § 21 
 
Ekonomirapport  
 

Ekonomichef Ingrid Larsson redovisade ekonomirapport januari-

februari 2017. 

 

Konton med underskott 

-Kommunledning mm  -800tkr 

-Förskola   -900 tkr 

-Insatser ordinärt boende  -650 tkr 

-Insatser funktionshindrade -3600 tkr 

-Insatser för barn och familj -500 tkr 

 

Övriga verksamheter följer budget. 

Årets Resultat prognostiseras till 5,8 mkr.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Rapporten godkänns. 

 

Utskotten uppdras att analysera konton med underskott och 

återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 

Exp 

     

 

 

Ks § 22   Dnr 9017/32.109 
 
Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) och 
Alkohollagen (2010:1622) 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för 

arbetet med tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen. 

Tillsynsplanerna bör fastställas av myndigheten. 

 

Ärendet 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen ligger i 

Robertsfors kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det 

är Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen. 

I de framtagna tillsynsplanerna finns en beskrivning av ansvaret 

inom områdena och det planerade arbetet under 2017. 

Tillsynsplanerna ska fastställas av Kommunstyrelsen samt 

Jävsnämnden. Kommunstyrelsen har delegerat till Allmänna 

utskottet att fatta beslut i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2017 

Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 att fastställa Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 

2017 

 

 att fastställa Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - 

Tillsynsplan 2017 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfT1p1SnE1T2o1Zms/view?usp=sharing
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Justerare Protokollsutdrag till 
 

Exp 

     

 

 

Ks § 23  Dnr 9017/30.109 
 
Uppföljning av livsmedelskontroll 2016 
 

Utförd livsmedelskontroll för 2016 redovisas i enlighet med 

kontrollplanen. 

 

Underlag 
Uppföljning livsmedelskontroll 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av 

livsmedelskontrollen för år 2016. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 

Exp 

     

 

 

Ks § 24   Dnr 9017/18.109 
 
Uppföljning av genomförd planerad tillsyn 2016 –
Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av genomförd planerad tillsyn redovisas varje år till 

kommunstyrelsen. 

 

Den planerade tillsynen för 2016 är utförd enligt tillsynsplan. 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Shbk   

 

 

Ks § 25   Dnr 9017/40.109 
 
Förslag till nya generella föreskrifter och villkor 
(riktlinjer) för kommunal färdtjänst 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till nya 

generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 

färdtjänst. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Återremiss! 

 

-Vilka ändringar är gjorda? 

-Har de som berörs fått ta del av förändringarna? 

-När ska riktlinjerna börja gälla? 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Till delegationsordningen  

 

 

Ks § 26   Dnr 9017/41.109 
 
Förslag till ändringar delegationsordning 
 
Befintlig delegationsordning där fel lagrum hänvisas till. 

  

Förslag till ändringar, ändrat lagrum och lagt till delegation för 

Skollagen 10 kap. 40§ som rör skolskjuts för fristående grundskola 

inom hemkommunen: 

 

K 1 SKOLSKJUTSAR 

K 1.1 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 

SL 10 kap 
31 § 

Administratör/Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.2  Beslut om skolskjuts 
i annan kommun än 
hemkommunen 

SL 10 kap 
32 § 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
                   

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående ändringar i 

delegationsordning. 

 

K 2   SKOLSKJUTSAR 

K 1.1 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 

SL 10 kap 
32 § 

Administratör/Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.2 Beslut om skolskjuts 
i annan kommun än 
hemkommunen 

SL 10 kap 
33 § 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.3 Beslut om skolskjuts 
fristående 
grundskola inom 
hemkommunen 

SL 10 
kap. 40§ 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Shbk-chef 

Till nästa ks 
 

 

 

Ks § 27  Dnr 9017/42.109 
 
Information om investeringen MSB-huset 
 
2014 Beviljade kommunstyrelsen en investering av MSB-huset på 

2250 tkr för att påbörja projekteringen av MSB-huset 2015. MSB-

huset skulle innehålla reservkraft och kommunens servrar skulle 

även placeras där och säkras vid extraordinär händelse. MSB – 

Myndigheten för Säkerhet och Beredskap beviljade 50% dvs 2250 

tkr av total uppskattad investering på 4500 tkr. 
 

Prognosen för totala projektkostnaden ligger nu på 5933 tkr. MSB 

har lovat att finansiera alla överstigande kostnader med 50%. 
 

Projekteringen blev dyrare slutade på ca 1000 tkr detta mycket på 

grunda av ett ovanligt projekt, dålig styrning av konsulter och 

ändrade förutsättningar under projekteringen, många inblandade 

tjänstemän. Upphandlingen av byggnaden blev också dyrare pga. 

högkonjunktur i byggbranschen samt att inga lokala entreprenörer 

lämnade anbud. ÄTA-kostnader (ändring, tillkommande och 

avgående arbeten) uppskattas bli högre än beräknat, detta beror på 

missar i projekteringen samt felaktiga beslut under projekteringen 

att vissa delar inte skulle ingå i förfrågningsunderlaget vilket 

visade sig vara felaktigt beslut. Missar i projekteringen kommer 

SHBK att kräva ersättning av ansvariga konsulter. 
 

Behovet av ytterligare investeringsmedel ligger nu på ca 720 tkr. 

Vanligtvis har de flesta investeringar som SHBK utför gått med 

överskott och tillsammans med årets övriga investeringar så bör 

det totala underskottet inte bli så särskilt stort. Förslagsvis så låter 

AU godkänna dessa ökade kostnader för projektet och 

ombudgeterar 720 tkr från innevarande års investeringsbudget. 

 

Kostnadsslag 
 

Konsult + inköp av inventarier 1 390 080 kr 

Rekab anbudsumma 3 880 000 kr 

ÄTA kostnader prognos 663 758 kr 

Summa kostnader 5 933 838 kr 

Budget RK 2 250 000 kr 

Budget MSB 2 250 000 kr 

Totalbudget 4 500 000 kr 

Utöver budget 1 433 838 kr 

SHBK äskar av KS halva kostnaden 716 919 kr 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Shbk-chef 

Till nästa ks 
 

 

 

 
Forts Ks § 27 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar att inför 

nästa kommunstyrelse så redovisas förslag på varifrån dessa  

720 tkr ska ombudgeteras. 

 

Detta ska sedan föreläggas kommunfullmäktige för beslut. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   bou-chef 

ekonomi  

 

 

 

 

Ks § 28   Dnr 9017/57.109 
 
Ramjusteringar inom kommunstyrelsens ram 2017 
 

Nedanstående ramjusteringar har gjorts mellan verksamhetsrader: 

 

Kommunledning mm                            - 215 tkr 

Grundskola                                            +215 tkr 

 

Avser kostnad för IT-pedagog som tidigare bokförts med 50 

procent av lönen under kommunledning, it, överförs till 

grundskola då tjänsten i sin helhet kommer ingå där. 

 

Grundskolan                                          +   577 tkr 

Lärcentrum                                            - 1 157 tkr 

Samhällsbyggnad, fastighet                  +   580 tkr 

 

Kostnaden för internhyra för det nedlagda industriprogrammets 

lokaler vid Lärcentrum överförs till Samhällsbyggnad, fastighet, 

580 tkr, samt kostnad för lokalvård 263 tkr överförs till 

grundskola. 

 

Internhyra för Jenningshallen flyttas från Lärcentrum till 

grundskola. (314 tkr) 

                   

Totalt en minskad ram för kommunledning med 215 tkr 

En minskad ram för Lärcentrum med 1 157 tkr 

En ökad ram för grundskolan med 792 tkr. 

En ökad ram för fastighet/badhus/städ med 580 tkr 

 

Fördelning av kommunstyrelsens budget till verksamhetsrader 

bifogas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att godkänna ramjusteringar inom kommunstyrelsens ram 2017. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Soc   

 

 

Ks § 29   Dnr 9017/27.109 
 
Ny organisation av verksamheten inom EKB 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2016 har mottagandet av ensamkommande barn minskat till 

följd av nya gränskontroller samt att migrationsverket sagt upp alla 

avtal med kommunerna avseende mottagandet av 

ensamkommande barn. Fördelning sker utifrån en för varje 

kommun bestämd kvot av de ensamkommande barn som kommer 

till landet. Prognosen utifrån detta för Robertsfors kommun 2-3 

ungdomar per år. Som en följd av detta finns ett behov av att 

omorganisera verksamheten inom EKB. 

Beslutsunderlag 
PM Ny organisation av verksamheten inom EKB 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att avveckla HVB Tellus från och med 

2017-05-01. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Kf   

 

 

Ks § 30   Dnr 9017/51.109 
 

Äldreplan 2013 - 2020 
 

AC konsensus rekommenderar Västerbottens 15 kommuner och 

Västerbottens läns landsting att Äldreplan Västerbotten antas i 

kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige under våren 

2017. 

 

Beslutsunderlag 

Äldreplan 

Rekommendation från AC konsensus 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta äldreplan 

för 2013-2020. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
 
 
 

Exp 

   Kf   

 

 

Ks § 31   Dnr 9015/248.109  
 
Översyn av pedagogisk lunch 
 

Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde 2016-02-09 § 11 

till sociala utskottet och barn- och utbildningsutskottet att utreda 

vad det innebär att ta bort avgiften för pedagogisk lunch. Frågan 

har även tagits upp i kommunfullmäktige 2013-12-04 (§ 97) och 

2015-11-30 (§ 80). 

 

Vid ett införande av gratis pedagogisk lunch enligt den modell som 

Avesta kommun har där personal/elev i Robertsfors kommun 

bibehålls i grundskolan skulle detta innebära ökade kostnader med 

totalt 656 950 kr, varav 211 900 kr är intäktsbortfall för barn- och 

utbildning och 445 050 kr är ökade kostnader inom 

måltidsverksamheten. 

 

Som jämförelse kan konstateras att de ökade kostnaderna och 

minskade intäkterna motsvarar 1,3 tjänst i löneläge på 30 000 

kr/månad. 

 

Bilaga: Översyn 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att även 

fortsättningsvis ha en kostnad på 15 kr/pedagogisk lunch. 

 

Yrkanden:  

 

Magnus Forsberg (L) 

 Avgift för pedagogisk måltid slopas fr o m 2017-07-01. 

 Inom social sektor äts pedagogisk måltid efter 

överenskommelse med närmaste chef. 

 Inom förskolan beslutar förskolechef hur många som ska äta 

med barnen. 

 I förskoleklass beslutar rektor hur många som ska äta med 

barnen. 

 I åk 1-9 införs måltidsvakter som inte äter med barnen. 

Assistenter äter efter överenskommelse med rektor. 

 I grundsärskolan/träningsskolan beslutar rektor hur många som 

ska äta med barnen. 

 

Hans Lindgren (S): Ärendet återremiteras för att se över systemet 

med pedagogisk lunch. 
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Exp 

   Kf   

 

 

Forts ks § 31 
 

Gabrielle Boström (KD): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Lars Bäckström (C): Återremiss, tas upp igen nästa 

kommunstyrelsesammanträde. 

 

Ajournering begärs. 

 

Mötet tas upp igen efter 5 minuter. 

 

Yrkande: Hans Lindgren (S) återtar sitt tidigare yrkande på 

återremiss och yrkar bifall till liggande förslag. 

 

Gunnar Parment (V): Bifall till Hans Lindgrens yrkande. 

Lars Bäckström (C ): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande. 

Kenneth Isaksson (M): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande. 

 

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att Hans 

Lindgrens yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att även 

fortsättningsvis ha en kostnad på 15 kr/pedagogisk lunch. 

 

 

 

Reservation:  

Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Forsbergs 

yrkande. 
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Exp 

   Kf   

 

 

Ks § 32   Dnr 9017/54.109  
 

Avgifter 2017 gällande musikskolan, uthyrning av 
skollokaler, biblioteksavgifter och pedagogiska luncher 

  
Ett förslag på avgifter inför 2017 gällande musikskolan, uthyrning 

av skollokaler, biblioteksavgifter och pedagogiska luncher. 

 

Bilaga: Avgifter och taxor 2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

avgifterna för 2017 enligt bilaga. 
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Exp 

   Kommunchef  

 
 

 

 

Ks § 33   Dnr 9017/28.109 
 
Godkännande av samrådshandling och process för 
samråd ny Översiktsplan Robertsfors kommun 
 

Var kommun ska upprätta en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 

kommunens geografiska yta. Framtagen och bifogad handling är 

ett förslag till samrådshandling, utarbetad under 2015 och 2017. Se 

bilaga. 

 

ÖP redovisar allmänna intressen samt miljö. och riskfaktorer som 

ska tas hänsyn till vid beslut om hur kommunens mark ska 

användas. Plan och bygglagens 3 kapitel reglerar hur 

översiktsplanen ska genomföras. 

 

Övergripande syftet med en översiktsplan är att skapa 

förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för 

Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala 

och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, 

trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga 

områden som en viktig del i det arbetet. 

 

Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån 

fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv 

och handel och God livsmiljö . De beskriver alla de framtida 

ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. 

Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och 

rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i 

samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. 

Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en 

sammanvägning av mark- och vattenanvändningen som beskrivs i 

temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett 

kartmaterial för pedagogiskt syfte. 

 

Förslag samrådsprocess- Tyck om Robertsfors kommun. 

 

Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för 

framtagande som implementering vilket för att olika forum bör 

användas för dialog. I Robertsfors kommun används följande 

huvudformer för samråd: 

 

 Hushållsutskick under rubriken Tyck om Robertsfors kommun 

mars 2017, med hänvisning till hur man kan vara med och 

forma ÖP.   

 Hela förslaget i utskriven version tillgänglig vid kommunens 

bibliotek mars månad samt vid kommunkontoret. 
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Exp 

   Kommunchef  

 
 

 

 

Forts ks § 33  
 

 Forum via kommunens hemsida/facebook kring förslaget öppen 

mars/april månad, där finns allt material tillgängligt och 

möjlighet att lämna synpunkter. 

 Fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst, Syd) med muntlig 

presentation av förslaget samt möjlighet att lämna synpunkter 

mars månad. 

 Förslaget till ÖP ska även finnas för samråd till våra 

kommunala råd; ungdomsrådet, pensionärsrådet, 

funktionshindersrådet, folkhälsorådet och föreningsrådet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen samrådshandling och 

föreslagen samrådsprocess och att samråd kring handlingen sker i 

mars och april månad med återrapport till allmänna utskottet den 

11 april. 
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Exp 

   Kommunchef  

 
 

 

 

Ks § 34  Dnr 9017/04.109 
 
Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och 
Vindelns kommuner inom räddningstjänstens 
ansvarsområde 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner har gemensamt 

undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform mellan 

kommunerna inom räddningstjänstens verksamhetsområde. 

Utredningen redovisar ett förslag till att bilda en gemensam nämnd 

för de tre kommunernas inom räddningstjänsternas 

verksamhetsområden. 

 

Mellan kommunerna finns en upparbetad avtalssamverkan sedan 

början av 90-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott 

och den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det 

finns dock administrativa utmaningar i att koordinera 

administration och resursanvändning på ett optimalt sätt. 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie kring förutsättningarna för en ny samverkansform 

mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindeln inom 

räddningstjänstens ansvarsområde.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till 

samverkansavtal och reglemente för en gemensam nämnd med 

Umeå och Vindelns kommuner inom brandförsvar och säkerhets 

verksamhetsområde. 
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Exp 

   Kf 

 
 

 

 

Ks § 35   Dnr 9017/14.109 
 
Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2017 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt taxa och prislista och 

därvid uppdragit till kommunstyrelsen att besluta om årliga 

prisjusteringar. 

 

Prislista för främmande tjänster äger huvudsakligen tillämpning 

när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför 

efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för 

ägarens behov av efterbevakning samt kostnader i samband med 

automatiska brandlarm. 

 

Taxa för tillsyn och tillstånd äger tillämpning för kommunens 

uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda 

lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal 

 men kommunen beslutar om kommunens taxor som ska tillämpas. 

 

Priserna har senast justerats 2015 och därför höjs priserna med 

4,5% för personalkostnader och övriga priser höjs med 1,27%. 

Personalkostnader justeras med AKI och övriga priser justeras 

med KPI, för 18-månaders perioden 2015-2016. 

 

Bilagor 
-Prislista för Främmande tjänster 

-Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 

2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn 

enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Att fastställa justerade belopp i prislista för Främmande tjänster 

samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 

2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn 

enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor 2014. 
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Exp 

    

 
 

 

 

Ks § 36   Dnr 9017/23.109 
 
Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg 
 

Rekrytering har inletts för att i linje med fastställd 

Bostadsförsörjningsstrategi med handlingsplan, anställa en 

Bostadsstrateg. Beräknad kostnad för 2017 är 380 000 SEK inkl 

sociala avgifter. 

 

Då budgetmedel inte avsatts för tjänsten under 2017 föreslås 

tjänsten finansieras genom intäktsutrymme från 

bygglovsverksamhet samt överskott till följd av 

inventarieförsäljning i verksamheten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner att intäktsmedel från avgifter och 

inventarieförsäljning nyttjas som finansiering av Bostadsstrateg. 
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Ks § 37   Dnr 9017/24.109 
 
Möjlig kameraövervakning väntsalar för buss i 
kommunen 
 

I dagsläget finns väntrum i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. De 

senaste åren har återkommande skadegörelse skett av de 

busskurer/väntrum som finns i kommunen. Extra städningar och 

renoveringar har kostat kommunen tusentals kronor. 

 

Återkommande kontaktas kommunen av medborgare som 

upplever en otrygghet och obehag då väntrummen inte bara 

vandaliseras utan även att personer som inte är bussresenärer 

uppehåller sig i väntrummet. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har bland annat infört tidsstyrda lås för 

att minska de upplevda problemen med obehöriga i lokalen samt 

minska risken för skadegörelse. Trots detta har skadegörelse och 

den otrygghet som upplevs fortgått. Förslag lämnas därför att 

komplettera med kameraövervakning inne och just utanför lokalen 

för att ytterligare minska riskerna. 

 

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats 

dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller 

tunnelbanestation som ska övervakas räcker det med en anmälan 

till länsstyrelsen.   

 

Man behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom 

företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det 

avgörande är att allmänheten har tillträde till platsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att ge kommunchefen uppdraget att göra en ansökan om tillstånd 

att sätta upp övervakningskameror i och vid väntrum för buss i 

Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. 
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Exp 
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Ks § 38   Dnr 9017/19.109 
 

Avyttring konst 
 

Robertsfors kommun genomför mellan januari och mars en 

inventering av kommunens konstinnehav. Deltagare i projektet 

ASAP har uppdraget att inventera, uppdatera förteckning och även 

identifiera ej upphängd konst samt verk i behov av underhåll och 

renovering. I arbetet identifieras ett antal objekt som av olika skäl 

inte varit av intresse för de kommunala verksamheterna att nyttja. 

 

Konst som köps in till kommunen registreras i en förteckning och 

är försäkrade. Dock avskrivs verkens monetära värde direkt i 

enlighet med regelverk rörande kommunal redovisning. 

 

Konstföreningen i Robertsfors hade i början av 2017 en 

medlemsaktivitet där de gavs möjlighet att titta på den 

konstsamling som nyttjas i bland annat kommunhuset. De tittade 

även över de verk som idag förvaras i konstförrådet i kontorets 

källare. De konstaterar att den konst som idag finns i förrådet inte 

är av högre bevarandekvalitét och bör avyttras. Konstföreningen 

föreslår därför att de för kommunens räkning genomför en 

konstloppis i Blickpunkten och erhåller en viss provision av 

försäljningsintäkten. 

 

Det överskott som skulle erhållas kan då ge möjligheter till 

införskaffande av ny konst samt renovering av eventuella objekt i 

behov av det. Det skulle även minska de problem som idag finns 

att förvara konst på hållbart sätt i kommunhuset. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att ge kommunchef uppdraget ombesörja avyttring av den konst 

som idag finns i konstförrådet, samt att göra det i samarbete med 

Robertsfors konstförening. Intäkt efter omkostnader ska nyttjas för 

renovering och nyinköp av konst. 
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   Kf  

 
 

 

 

Ks § 39   Dnr 9012/292.109 
 
Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och 
långsiktigt hållbar kommun 
 

I motionen föreslogs att det skulle utses en lokal jämställdhets-

grupp med företrädare från olika verksamhetsområden och fack 

samt att kommunens personalchef skulle ingå i gruppen. Det skulle 

även upprättas tydliga mål i jämställdhetsarbetet vilka skulle följas 

upp årligen. Därtill föreslogs att det skulle avsättas ekonomiska 

resurser för att genomföra utbildning för samtliga chefer och 

medarbetare i kommunen. Det förslag till motionssvar som togs 

fram återremitterades 2013-02-26.   

 

Under 2016 antog kommunfullmäktige jämställdhetsplan för 2017-

2019. Där tydliggörs att kommunen ska arbeta främjande och 

förebyggande med jämställdhetsfrågorna. Det innebär att vi ska 

arbeta planmässigt och systematiskt och tydliggöra aktiva åtgärder 

inom ramen för verksamhetsansvaret. Planen tydliggör 

kommunens arbetsmetod, mål, delmål och åtgärder. Den ger 

därmed fullmäktige möjlighet att följa upp arbetet löpande och vid 

planperiodens slut. 

 

Då jämställdhetsarbetet omfattar alla delar av kommunens 

verksamheter och roller på olika sätt så utformas insatser och 

åtgärder på olika sätt. Ansvaret för de utpekade åtgärderna är även 

tydliggjort i jämställdhetsplanen. 

 

Bilagor: 

Motion 9/2012 

Jämställdhetsplan 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Då kommunfullmäktige antagit mål, delmål, aktiviteter och 

tydliggjort ansvar för genomförande för ökad jämställdhet föreslås 

att fullmäktige finner motionen besvarad. 
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   Kf  

 
 

 

 

Ks § 40   Dnr 9013/147.109 
 
Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av 
flerbostadshus 
 

Motionären föreslår att flerbostadshus ska byggas centralt i både 

Robertsfors och Bygdeå samt att det koncepthus, Kombohus som 

SABO tagit fram borde tillämpas för att hålla nere byggkostnader 

och hyresnivåer. 

 

En utredning och förslag till svar på motionen togs fram av 

förvaltningen under 2014 men återremitterades för ytterligare 

utredning.   

 

Under 2016 antog kommunfullmäktige en Bostadsförsörjningsplan 

med tillhörande handlingsplan. Under året godkändes även 

detaljplan för nytt flerbostadshus i Robertsfors och nu pågår den 

fortsatta planeringen av byggande av hyreslägenheter på tomten. 

Förberedelserna för upphandling sker i nära samarbete med SABO 

och andra aktörer inom allmännyttan. 

 

Den Bostadsstrateg som nu rekryteras till kommunen kommer 

fortsätta det pågående arbetet kring att arbeta fram ytterligare 

förutsättningar för kommunen och andra aktörer att bygga 

lägenheter och hus i kommunen. 

 

Bilaga: Motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finna motionen 

besvarad.   
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Ks § 41   Dnr 9015/23.109 
 
Svar motion 2-2015 Laddmöjligheter för elbilar och 
laddhybrider 
 

Motionärerna lyfter i sin motion fram att den utveckling som nu 

sker kring omställning av bilflottan från förbränningsdrivmedel till 

el, är beroende av att inköpspriset på eldrivna fordon blir lägre 

samt att en infrastruktur för laddning säkerställs. En tydlig 

förväntad ökning finns av såväl rena elbilar och så kallade 

laddhybrider i hela Sverige och förväntas öka ytterligare de 

kommande åren. 

 

Skellefteå Kraft driftsatte onsdagen den 25 januari 2017 två 

publika laddstationer för elfordon i Robertsfors kommun, en i 

Bygdeå och en i Ånäset. I Bygdeå etableras en semisnabbladdare 

vid avfarten från E4an, ICA/Frasses och i Ånäset etableras en 

semisnabbladdare vid OKQ8. Semisnabbladdarna är av fabrikatet 

Ensto Chago Pro och möjliggör laddning av två elbilar samtidigt 

med en maximal laddeffekt på 22 kW/uttag. Laddtiden varierar 

beroende på specifikationerna för varje bilmodells inbyggda 

laddanordning. 

 

En viktig förutsättning utöver den faktiska laddningsmöjligheten är 

att stationen stöds av en betalningsform och förutsättning som gör 

det enkelt och hanterbart för kunden att färdas såväl lokalt som 

längre sträckor. Det Skellefteåkraft som tillsammans med andra 

kommersiella aktörer nu utvecklar är ett nät av laddstolpar med 

tillhörande affärs- och tjänstemodell som gör det möjligt att säkra 

fortsatt utbyggnad och lönsamhet i laddingstjänsten. 

 

Samtidigt har Robertsfors kommun kontaktats av andra 

kommersiella aktörer som planerar utbyggnad av laddmöjligheter 

inom kommunen. I samtal med dessa undersöks möjlighet till 

ytterligare laddstationer i kommunen som även kan nyttjas av 

kommunala fordon. I kommande planering av resecentrum och 

trafiklösningar kopplat till långpendling och tåg finns 

laddmöjligheter med som en naturlig förutsättning för framtida 

resande. 

 

Robertsfors kommun har även fortlöpande dialog med nätägande 

elbolag för att säkerställa att grundläggande nätkapacitet finns för 

att möjliggöra en övergång till elbilsflotta. 

 

Motionärerna föreslår i sin motion att fullmäktige ska besluta om 

en utredning för att ta fram underlag rörande kostnader och 

avgifter för om kommunen skulle bygga egna laddstationer. 
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Forts ks § 41 
 

Då vi nu ser en tydlig utveckling av laddmöjligheter kopplat till 

våra elbolag m.fl föreslår vi avslag på motionen då utvecklingen 

av tjänsten idag sker utan att kommunala medel måste investeras. 

 

Bilaga: Motion 2/2015 laddmöjligheter för elbilar och 

laddhybrider. 

 
Allmänna utskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

då utvecklingen av tjänsten idag sker utan att kommunala medel 

måste investeras. 

 

Yrkanden 

Magnus Forsberg (L): Bifall till motionen 

Gabrielle Boström (KD): Bifall till motionen 

Lars Bäckström (C): Bifall till motionen, frågorna utreds. 

Hans Lindgren (S): Bifall till motionen 

Gunnar Parment (V): Bifall till motionen 

 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot bifall till 

motionen, och finner att motionen bifallits. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 
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Ks § 42   Dnr 9015/56.109 
 
Svar motion 8/2015 Robertsfors bör vara både en 
attraktiv kommun och Arbetsgivare 
 

I motionen lyfts framtida kompetensförsörjningsutmaningar fram 

för Robertsfors kommun som arbetsgivare. En del av 

attraktiviteten för yrken, arbetsgivaren och arbetsplatsen är 

tjänstegrad och arbetstidens förläggning.  I motionen sätts fokus på 

frågan om rätt till heltidsarbete och möjlighet till deltid 

tillsammans med frågan om att minska de så kallade delade turerna 

i verksamheterna. 
 

Under 2017 ska Robertsfors kommun som arbetsgivare i 

partsgemensamt arbete tillsammans med fackförbundet Kommunal 

ta fram en lokal plan för hur vi tillsammans kan öka andelen 

heltider och öka tjänstegrad i våra verksamheter. Arbetet är en del 

av huvudöverenskommelsen mellan förbundet och de kommunala 

arbetsgivarna. Vi delar i arbetet den gemensamma synen hur 

viktigt det är och fortsatt kommer vara för kompetensförsörjningen 

att i ökad grad kunna erbjuda heltider i vår verksamhet. 
 

I det gemensamma arbetet kommer det även vara av stor vikt att 

även andra arbetstidsförutsättningar vägs in i sammanhanget. En 

av dessa är de “delade turerna”.  Andra frågor som berörs vid ett 

högre antal heltider är antalet nätter, kvälls eller helgtjänstgöringar 

inom de delar av våra verksamheter som bedriver verksamhet 

under dygnet-, veckans och årets alla dagar. Även dessa frågor 

påverkar attraktiviteten i arbetet och kommunen som arbetsgivare. 
 

En annan förutsättning för ökat grad av heltider är möjligheten för 

medarbetarna att arbeta inom olika delar av verksamheten eller på 

flera arbetsplatser, arbetsställen. En viktig del i 

kompetensförsörjningen kommer därför även fortsatt vara en 

levande och öppen dialog rörande förändringar i arbetet, att vi 

genom vilja till förändring når våra gemensamma mål om god 

arbetsmiljö och förutsättningar för arbetet. 
 

Bilaga: Motion 8/2015 

 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 

Då motionärernas förslag till utredning täcks av det 

partsgemensamma arbete med lokal plan som ska ske under 2017 

föreslås fullmäktige finna motionen besvarad. 
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Forts ks § 42 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Då motionärernas förslag till utredning täcks av det 

partsgemensamma arbete med lokal plan som ska ske under 2017 

föreslås fullmäktige finna motionen besvarad. 
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Ks § 43   Dnr 9016/227.109 
 

Ungdomsledarstipendium 2016 
 

Kommunstyrelsen utser tre ungdomsledarstipendiater. 

 

Stipendierna är på 3000 kronor vardera och delas ut på kommande 

Robertsforsgala. 

 

Underlag 
Regler 

Tidigare stipendiater 

Nominerade 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ida Nilsson, Maja-Karin Isberg och Maria Eriksson tilldelas årets 

ungdomsledarstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 

 

 

 

 

 

 

Patrik Nilsson anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 

Ordförandeposten överlämnades till vice ordf. Lars Bäckström. 

 

Hans Lindgren utses att justera § 43. 
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Ks § 44   Dnr 9017/69.109 
 
Ungdomsstipendium 2017 
 
Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på  

10 000 kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i 

grupp, som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt 

eller på annat sätt gett kommunen god PR. 

 

Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och 

stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få 

yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad 

utbildning. 

 

Beslutsunderlag 
Nomineringar 

Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium. 

Förslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Robin Johansson och Emilia Eriksson tilldelas årets 

ungdomsstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 

 

 

 

 

 

Patrik Nilsson anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 

Ordförandeposten överlämnades till vice ordf. Lars Bäckström. 

 

Hans Lindgren utses att justera § 44. 
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Ks § 45   Dnr 9016/210.109 
 

Hedersstipendium inom kulturområdet 2016 
 

Kommunstyrelsen utser hedersstipendiat inom kultur. 

 

Bilaga 
Normer för kulturstipendier 

Tidigare stipendiater 

Nomineringar 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Lillemor och Roger Holmberg tilldelas årets hedersstipendium 

inom kulturområdet. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 46  Dnr 9017/70.109 
 
Målinriktat kulturstipendium 2017 
 

Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att 

stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden 

såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, 

hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. 

 

Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i 

kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, 

föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. 

 

Underlag 
Ansökningar 

Normer och tidigare stipendiater 

Förslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Petra Falk tilldelas årets målinriktade kulturstipendium. 

 

Stipendiet delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 47   Dnr 9017/71.109 
 

Årets Brukspatron  
 

Förslag på årets Brukspatron redovisas vid sammanträdet. 

 

Bilaga: Brukspatroner från 1982 och framåt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Per Lindkvist, Jit-Mech utses till Årets Brukspatron. 

 

Bemärkelsen delas ut på kommande Robertsforsgala. 
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Ks § 48   Dnr 9017/68.109 
 
Val av ombud Robertsforshälsan 2017 
 

Kommunstyrelsen ska utse ombud 2017 för Robertsforshälsan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Till ombud för Robertsforshälsan utses Lars Bäckström (C). 
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Ks § 49 
 

Delgivningar 
 

9017/44.109  

Trafikverket: Kungörande och granskning av vägplan för 

ombyggnad av väg E4 delen Gumboda-Grimsmark. 

 

9017/46.109 

Överklintens samfällighetsförening: Årlig inrapportering för att 

erhålla bidrag för underhåll av Kvarnbron i Överklinten. 

 

9017/45.109 

Länsstyrelsen: Yttrande; Revidering av Klinthedens och 

Solbackens vattenskyddsområde med föreskrifter inom 

Robertsfors kommun. 

 

Delgivning av beslut tagna i socialutskott 170220 

 

Delgivning delegationsbeslut barn- och utbildningsutskottet 

 

Delgivning delegationsbeslut allmänna utkottet. 

 

 

 

 


