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Ks § 50 
 
Lägesrapport ASAP Robertsfors kommun 
 

Projektets syfte är att hjälpa arbetslösa i kommunen till 

anställning, praktik, utbildning och till meningsfull sysselsättning 

(i väntan på pension, arbete eller annat). 

 

Projektet har varit igång i drygt 8 månader.  

 

Deltagarna kom inledningsvis från den grupp som blev arbetslösa i 

samband med nedläggningen av Element Six, på senare tid så har 

det främst varit utrikesfödda och enstaka ungdomar utan 

gymnasiekompetens som anvisats till projektet. 

 

I lokalen har den dagliga verksamheten till stor del handlat om att 

bygga kompetens hos individerna, ett stort antal kortare 

utbildningar har genomförts, allt från grundläggande 

företagsekonomi och röjsågsutbildning till digital bildbehandling.    

Vid sidan av detta så har projektet gjort ett stort antal studiebesök 

för att skapa kontakter med yrkesutbildningar och arbetsgivare.  

 

Det viktigaste för projektet är att på individnivå stötta individerna 

att på något sätt närma sig arbetsmarknaden, och parallellt med 

detta skapa en meningsfull vardag.  

 

Projektet har också en öppen verksamhet där vi varje vecka 

arrangerar träffar för arbetslösa som inte tillhör projektet. Till 

dessa kommer mellan 20 och 30 personer varje vecka, främst f.d. 

medarbetare på Element Six. 

 

Det som idag främst hindrar deltagarna från att komma in på den 

ordinarie arbetsmarknaden är: 

Bristande kunskaper i svenska. 

Hög ålder i kombination med sjukdomsrelaterade begränsningar. 

Avsaknad av körkort. 

Bristande datamognad. 

Svagt personligt nätverk. 

Kompetensbrist. 

 

Många av dessa hinder kan ASAP arbeta för att minska effekterna 

av. Men för en grupp av deltagarna så blir fokus på att skapa en 

meningsfull daglig sysselsättning.  
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Forts ks § 50 
 

Under våren så arbetar vi för att förbereda Bruksmuseet inför 

sommarsäsongen, vi kommer att skapa en butik för 

lokalproducerade varor, främst slöjd, bygga upp en avdelning som 

beskriver diamantepoken, arrangera kulturaftnar och skapa ett 

sommarcafé.  Samtidigt jobbar vi för att skapa förutsättningarna 

för en returmarknad vars syfte är att: 
 

 Lagerhålla kommunens överskottsmaterial, främst möbler och 

göra det tillgängligt och sökbart för all kommunal verksamhet 

och minska risken för att onödiga inköp görs av material som 

redan finns.  

 Till allmänheten sälja överskottsmaterial som bedöms vara av 

lågt intresse för kommunens verksamheter.  

 I samarbete med Fagerliden ta hand om sopor som förtjänar en 

andra chans. Renovera eller nyskapa produkter.  

Lite siffror 

Projektet avslutas i december 2018. 

28 personer har hittills tagits emot som deltagare i projektet.  Innan 

projektets slut är målen att 40 personer ska ha deltagit. Viket 

betyder att för tillfället har projektet haft fler deltagare än plan. 

2 deltagare har anvisats från socialkontoret, övriga från 

arbetsförmedlingen. 
 

Av de 28 har 12 gått vidare. 

1 har startat eget företag 

2 har gått till anställning 

1 har fött barn och gått på föräldraledighet 

1 har gått i pension 

3 har gått vidare till yrkesutbildningar 

1 har påbörjat studier vid folkhögskola 

1 långtidssjukskriven 

1 har avbrutit 
  

De kvarvarande 16: 

3 deltagare är timvikarier på skola och förskola, det vill säga i 

projektet när de inte har vikariat. 

2 deltagare jobbar aktivt med att bygga upp en returmarknad  

3 deltagare arbetar med att utveckla Bruksmuseet och ska driva det 

under sommaren. 

5 deltagare i aktiv språkträning (språklärare har tillförts projektet) 

2 deltagare bygger upp sin datakompetens 

1 deltagare praktiserar för närvarande på en arbetsplats där 

praktiken inom en vecka övergår i anställning. 
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Ks § 51 
 
Information om pågående verksamhet 
Robertsforshälsan 
 

Representanter för Robertsforshälsans styrelse var inbjudna till 

dagens sammanträde för att informera om förvaltning och 

pågående verksamhet. 

 

Styrelsen tackade för informationen. 
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   Kf  

 

 

Ks § 52   Dnr 9016/257.109 
 

Klinthedens Vattenskyddsområde 
 

Bakgrund: Allmänna utskottet godkände den 2016-11-29 (Dnr 

9016/257.109) de reviderade skyddsföreskrifterna för Klinthedens 

vattenskyddsområde och beslutade att annonsera beslutet till 

berörda sakägare som gavs en månads yttrandetid. Därefter skulle 

beslut fattas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 

fastställa skyddsområdet. 

 

Nuläge: Inkomna yttranden finns som bilaga 3, där återfinns även 

de yttranden som inkommit efter att AU annonserat om beslutet 

den 29/11. Yttrandena har beaktats men inga ändringar av 

paragraferna i skyddsföreskrifterna har utförts. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 Att fastställa vattenskyddsområde enligt bifogade kartor 

samt skyddsföreskrifterna enligt bilaga 8. 

 Att ovanstående beslut ska delges genom 

kungörelsedelgivning i ortstidning och post- och 

inrikestidning. 

 Att uppdra till kommunstyrelsen att ansöka hos 

Länsstyrelsen om upphävande av befintliga skyddsområden 

och skyddsföreskrifter. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 Att uppdra till samhällsbyggnadschef att ta regelverket 

kring Vattenskyddsområde i beaktande vid revidering av 

förslag till avgifter och taxor.   

 

Bilagor: 
Bilaga 1: Protokoll från samråd med Länsstyrelsen 

Bilaga 2: Protokoll från informationsmöte 

Bilaga 3: Sammanställning av inkommande yttranden 

Bilaga 4: Sammanställning och kommentarer av genomförda 

förändringar 

Bilaga 5: Tidningsannons till informationsmöte 

Bilaga 6: Samrådsredogörelse 20170307 

Bilaga 7: Vattenskyddsområde 1:3000 

Bilaga 7.1: Södra delen brunnar 1:15000 

Bilaga 7.2: Norra delen brunnar 1:15000 

Bilaga 8: Förslag till skyddsföreskrifter 
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Forts Ks § 52  Dnr 9016/257.109 
 

Yrkande Lars Bäckström (C): 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheter och boende inom 

vattenskyddsområden inte ska belastas med ytterligare avgifter och 

taxor som är föranledda av att de befinns inom vattenskydds-

områden. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det 

vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar:  

 Att fastställa vattenskyddsområde enligt bifogade kartor 

samt skyddsföreskrifterna enligt bilaga 8. 

 Att ovanstående beslut ska delges genom 

kungörelsedelgivning i ortstidning och post- och 

inrikestidning. 

 Att uppdra till kommunstyrelsen att ansöka hos 

Länsstyrelsen om upphävande av befintliga skyddsområden 

och skyddsföreskrifter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheter och boende inom 

vattenskyddsområden inte ska belastas med ytterligare avgifter och 

taxor som är föranledda av att de befinns inom vattenskydds-

områden. 

 

Att uppdra till samhällsbyggnadschef att ta regelverket kring 

Vattenskyddsområden i beaktande vid revidering av förslag till 

avgifter och taxor.  
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Ks § 53  Dnr 9017/99.109 
 
Dragning av krisledningsplan 
 

Säkerhetssamordnare Zacharias Tjäder informerade angående 

krisledningsplanen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 

 

Bilaga: rapid reach nummer 
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Ks § 54 
 
Information kring HR-nämnden och införande av nytt 
lönesystem  
 

Karin Ahnqvist informerade styrelsen angående HR-nämnden och 

införande av nytt lönesystem. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Ks § 55   Dnr 9017/90.109 
 
Årsredovisning Robertsfors kommun 2016 
 

Årsredovisning Robertsfors kommun 2016. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Robertsfors kommuns årsredovisning 2016. 
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Ks § 56  Dnr 9017/42.109 
 
Ombudgetering av investeringsmedel till MSB-huset 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-14 § 27 att inför nästa 

kommunstyrelse få en redovisning av varifrån 720 tkr ska tas för 

ombudgetering till MSB-huset. 

 

Förslagsvis ombudgetaras investeringsmedel från projektet Ny 

Förskola i Robertsfors till MSB-huset. Investeringsprojektet Ny 

Förskola i Robertsfors kommer inte hinna upparbeta de pengar 

som är avsatt för 2017, då både detaljplanen och förslag till 

utformning måste revideras. Tidigast byggstart beräknas ske under 

2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ombudgetera 

716 tkr från investeringsprojektet Ny förskola i Robertsfors. 
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Ks § 57   Dnr 9017/89.109 
 
Ombudgetering av medel från 2016 till 2017 för 
investeringsändamål 
 

Bakgrund 
Framställning om ombudgetering av medel avseende 

investeringsprojekt har inkommit enligt nedanstående totala 

sammanställning: 

 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 1 115 Bilaga 1 

-Barn- och  utbildning 327 Bilaga 2 

-Samhällsbyggnad 22 844 Bilaga 3 

-Sociala 81 Bilaga 4 

Summa 24 367 
 

 

Av årets budgeterade investeringsmedel på 59 775 tkr finns 

önskemål om att ombudgetera 24 367 tkr. 15 710 tkr av äskandet 

om ombudgetering avser förskola i södra kommundelen, förskola i 

norra kommundelen samt ombyggnation Tundalsskolan.   

 

Den stora investeringen av ny förskola i Robertsfors har bromsats 

upp på grund av Botnia-banans korridordragning vid 

Jenningsskolan. Nytt kommunfullmäktigebeslut om byggnation 

kommer att tas under 2017. 

 

Räddningstjänsten samlar på sig årliga budgetanslag för kunna 

göra större investeringar (ny brandbil) Detta belopp uppgår till 1 

394 tkr och ingår i samhällsbyggnads äskanden. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att för investeringsändamål ombudgeteras 24 367 tkr enligt den 

projektförteckning som finns under bilaga 1-4. 

 

Att erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål 

anvisas ur tillgängliga likvida medel. 

 

Att taket för kommunens upplåning ligger kvar på 155 000 000 

kronor. 
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Ks § 58   Dnr 9017/82.109 
 
Förvärv av aktier i Inera AB 
 

Sammanfattning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt 

av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad 

på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både 

invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget 

sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 

infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt 

utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 

(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för 

Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har 

företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en 

förändring som innebär att verksamheten breddas och även 

omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s 

arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande 

förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 

oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 

merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner 

har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i 

Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu 

landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 

delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i 

aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över 

bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen 

finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 

kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 

sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget 

kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel 

skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att 

köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom 

det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). 

Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 

utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande 

ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 

samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom 

digitala lösningar. 
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Forts Ks § 58  Dnr 9017/82.109 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 

som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 

Bilagor: 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3 

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

Beslutsunderlag till kommunerna 

Missiv till kommundirektören 
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Ks § 59   Dnr 9017/83.109 
 
Förslag till nya generella föreskrifter och villkor 
(riktlinjer) för kommunal färdtjänst 
 

Ärendet återremiterades 170314 för att få svar på vilka ändringar 

som är gjorda, om de berörda fått ta del av förändringarna samt 

vilket datum riktlinjerna ska börja gälla. 

 

2016-09-12 inkom ett medborgarförslag om arbetsresor/färdtjänst. 

Där framkom bl.a. att man ville att kommunen skulle se över 

punkterna: 

 

 Att arbetsresor utanför kommunen ska beställas och utföras 

på samma sätt som om man hade arbetat inom kommunen. 

 

 Att debiteringen ses över just vid arbetsresor. Antingen 

betalas och faktureras arbetsresorna i förskott eller i 

efterskott men framförallt att taket ska vara vad ett 

Länskort kostar.  Alternativt är att arbetsresorna ska kosta 

vad färdtjänsttaxan i kommunen är oavsett om man arbetar 

i eller utanför kommungränsen. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till nya 

generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 

färdtjänst, samt arbetat in medborgarförslaget.   

 

Underlag  

Nytt regelverk för färdtjänst 

Tidigare regelverk för färdtjänst. 

Medborgarförslag 6/2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag 

till generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 

färdtjänst. 

 

Samt därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Riktlinjerna börjar gälla fr o m 2017-06-01. 
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Ks § 60   Dnr 9017/66.109 
 
Förslag om att bilda regionkommun 
 

Västerbottens läns landsting vill med denna remiss inhämta 

synpunkter från länets kommuner. 

 

Bilaga: Remiss 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Robertsfors kommun tillstyrker 

att Västerbottens läns landsting ansöker hos regeringen om att från 

och med 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret 

enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 

2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bildas en 

regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018. 
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Ks § 61  Dnr 9017/88.109 
 
Kommunfullmäktiges styrkort 2018-2019 
 

Förslag till styrkort har beretts utifrån de samtal och diskussioner 

om prioriteringar som hölls vid budgetkickoff i början av 2017.  

 

Bilaga: Kommunfullmäktiges styrkort 2018-2019 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

styrkort för 2018-2019. 
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Exp 

     

 

 

Ks § 62   Dnr 9017/52.109 
 
Uppföljning styrkort 2016 
 

Uppföljning av styrkort för förskola, grundskola och bibliotek 

redovisas. 

 

Bilagor: 

Styrkort grundskola 

Styrkort förskola 

Styrkort bibliotek 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av styrkorten. 
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   Bou-chef 

Soc-chef 
 

 

 

Ks § 63   Dnr 9017/53.109 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse 2016 
 

Familjecentralens verksamhetsberättelse för 2016. 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen. 

 

Uppdrag ges till barn- och utbildningschef samt socialchef att till 

nästa kommunstyrelsesammanträde återkoppla till hur långt man 

kommit med uppdraget upp till 18 år. 
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Ks § 64   Dnr 9017/55.109 
 

Tillsyn förskolan Drömvallen 
 

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

 

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2017-02-07. 

 

Bilaga: Tillsynsrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för förskolan 

Drömvallen.  

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfd19SeEJ1aFRWeWc/view?usp=sharing
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Ks § 65   Dnr 9017/56.109 
 
Tillsyn fritids Drömvallen 
 

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns ett fristående 

fritidshem - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

 

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2017-02-07. 

 

Bilaga: Tillsynsrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för fritids 

Drömvallen.  
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Ks § 66 
 
Uppföljning av beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Uppföljning av beslut godkänns. 
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Exp 

     

 

 

Ks § 67 
 
Delgivningar 
 

URnäras LAG-grupps protokoll samt femgruppens arbetsplan 

 

Personalutskottets protokoll 2017-02-13 

 

Dnr 9017/62.109 Länsstyrelsen: Beslut om reviderade kommuntal 

2017 

 

Region Västerbotten: Protokoll från Kulturberedningen, 

Kulturberedningen omedelbart justerade, Primärkommunala 

delegationen, Utbildningsdelegationen samt 

Kollektivtrafikutskottet 

 

Dnr 9016/276.109 Information från Tillitsdelegationen: Försök 

Tillit information, Forum Tillit inbjudan 

 

Dnr 9017/63.109 Länsstyrelsen Norrbotten: Inspektion hos 

Överförmyndarnämnden i Umeå 

 

Dnr 9017/87.109 Region Västerbotten: Remissvar 

landsbygdskommitténs slutbetänkande 

 

Dnr 9017/86.109 Ta avstånd till kärnkraftverket vid Bottenviken! 

Bilaga Brev till alla kommuner i Norrbotten, Västerbotten och 

Västernorrland. 

 

 

 

 


