
 

ROBERTSFORS KOMMUN  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

Kommunfullmäktige    

   

 

Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 

 

Tid:  Måndag 24  april 2017, kl 13.00 

Plats: Tingshuset, Ånäset 

 
 

Ärenden: 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 Fullmäktiges öppnande  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Upprop 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 Val av justerare  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 Tid och plats för justering             
________________________________________________________________________________________________________ 

 

4  kl 13-14 Professor Olof Johansson och universitetsadjunkt Anderz Andersson från Centrum 

för Skolledarutveckling, Umeå Universitet, informerar om huvudmannens ansvar 

för skolväsendet och om skolkommissionens slutbetänkande. 

_____________________________________________________________________________ 
 

5 Interpellationer 

_____________________________________________________________________________ 
 

6 Enkel fråga  

_____________________________________________________________________________ 
 

7 Information revisonen   Åke Elvinsson 

______________________________________________________________________________ 
 

8 Allmänhetens frågestund 

______________________________________________________________________________ 

 

9 Årsredovisning Robertsfors kommun 2016 

 

Årsredovisning Robertsfors kommun 2016. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Robertsfors kommuns 

årsredovisning 2016. 

_____________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

 

10 Årsredovisning RobertsforsBostäder 2016 
 

Robertsforsbostäder redovisar år 2016 ett resultat på 342 749 kr, vilket innebär en 

resultatförsämring med 600 923 kr jämfört med 2015. 
 

Underlag 

Årsredovisning 2016 
 

Styrelsens beslut 
Årsredovisning 2016 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

_____________________________________________________________________________ 

 

11 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. 

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________ 

 

12 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 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 

 

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.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

14 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. 

 

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  

_____________________________________________________________________________ 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

16 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. 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

17 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. 

____________________________________________________________________________ 

 

18 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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

19 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. 

 

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. 

 

_____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

 

20 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

21 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. 

______________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

22 Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och långsiktigt hållbar 

kommun 
 

I motionen föreslogs att det skulle utses en lokal jämställdhetsgrupp 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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

23  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.   

 

____________________________________________________________________________ 

 

24 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 laddningstjänsten. 

 

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. 

 



 

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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

25 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. 

 

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. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

26 Anmälan Medborgarförslag 4/2017 

_____________________________________________________________________________ 

 

27 Delgivningar 

Ej verkställda beslut enl kap. 1 § SoL, 9§ LSS 

_____________________________________________________________________________ 

 

28 Övriga frågor 

_____________________________________________________________________________ 

 

29 Mötets avslutande 

_____________________________________________________________________________ 

 

Gun Ivesund 

Ordförande 

 

 

Gruppsammanträden 

Socialdemokraterna, 20/4 kl 18.30, Gropen 

Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, 19/4 kl 18.30, Kommunkontoret  


