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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors  2018-03-05, kl 13.00 – 15.45 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (S)                      Lars Bäckström (C)  

Eva Jonasson (S)                       Ingrid Sundbom (C)  

Hans Lindgren (S)                     Elisabeth Tängdén (C) 

Gun Ivesund (S)                         Mikael Rahm (C) 

Robert Lindgren (S)                   Bo Lundqvist (C) 

Sandra Brändström (S)               Marie Viberg (C)   

Inga-Britt Berglund (S)              Björn Brändström (C)                 

Åsa Andersson (S)                     Marta Pettersson (C) 

Olov Nilsson (S)                        Gabrielle Boström (KD) 

Kurt Ek (S)                                 Kenneth Isaksson (M) 

Per Boström Johansson (S)        Magnus Forsberg (L)  

Ewa-Mari Westerlund (S)           

Kjell-Åke Nilsson (S)                                 

Ann-Rosie Eriksson (S)               

Lars-Gunnar Andersson (S)        

Vera Pettersson (S)                             

Nina Burman (S) 

Gunnar Parment (V)      

  
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera  
 

Justeringens tid och plats 2018-03-08, kl 16.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 12 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Ann-Rosie Eriksson                  Gunnar Parment 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2018-03-05 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-03-09 Datum för anslags nedtagande 2018-03-31 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 1 
 
Information LRF 
 
Urban Persson, Gulltjärn och Åke Dahlberg, Valsfäboda var inbjudna till 

dagens sammanträde för att informera om de gröna näringarna. 

 

Torsdagen den 12 april görs ett studiebesök på John Baars gård, Eskilsbäck, 

Flarken. 

 

Planerad avresa från Robertsfors, kl 13.00. 
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Kf § 2  Dnr 9018/70.109 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Patrik Nilsson (s) ang returmarknaden Bruksam 
 

Under hösten 2017 startades returmarknaden Bruksam sin verksamhet vid 

Jenningsskolan i Robertsfors. Ambitionen är att fungera som en 

återvinningsstation, i första hand för kommunens egna inventarier. Dels att 

tömma många av de förråd där överblivna kommunala inventarier förvarats 

under många år och göra det möjligt för kommunens egna verksamheter att 

plocka ut det som de har användning av i verksamheten. Bruksam ska även 

vara mottagare av sådant som kommunens verksamheter inte längre har 

användning av. Inventarier som verksamheterna inte längre är intresserade 

av säljs ut i butiken. Trasiga inventarier ska om det är möjligt lagas till. 

Detta förefaller vara en väldigt bra idé. Dels att det frigör lagringsutrymmen 

och att vissa saker kan återanvändas. 

 

Jag har däremot blivit uppmärksammad på att privatpersoner och andra även 

uppmanas att lämna in överblivna inventarier till returmarknaden Bruksam. 

 

Vi har ideella föreningar i kommunen som Röda Korset och 

Pingstförsamlingen som under många år tagit emot överblivna inventarier, 

kläder m.m. och överskottet från detta har varit ett stort stöd för att hjälpa 

människor som har det svårt i andra delar av världen. Vi har även föreningar 

som Andra Varvet i Sikeå som mot en viss provision säljer vidare inlämnade 

saker och även mindre företag i kommunen som mot provision bedriver 

försäljning av begagnade inventarier av olika slag. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

 

 På vilket sätt har kommunen säkerställt att returmarknaden Bruksam 

inte konkurrerar med andra verksamheter som bedrivs i kommunen? 

 

 Vad är hyreskostnaden för returmarknaden Bruksam? 

 

 Hur ser ägarstrukturen ut kring den verksamhet som bedrivs av 

Bruksam och hur ser anställningsförhållandena ut för de som arbetar 

vid Bruksam? 

 

 Var redovisas de intäkter som försäljningen inbringar? 

 

 

Robertsfors den 25 februari 2018 

Lars Bäckström 

  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2018-03-05              Sida 5 (21)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Forts Kf § 2  Dnr 9018/70.109 
 

Svar på interpellation från Lars Bäckström 
 

Bruksam startade under hösten 2017 verksamhet i gamla 

industriprogrammets lokaler på Jenningsskolan. Det var personer som var 

inskrivna i projekt ASAP som under tid jobbat med sina idéer och som 

sedan blev Bruksam.  

 

ASAP är ett socialfondsprojekt som kommunen fick beviljat efter 

nedläggelsen av Element six. ASAP målsättning är att hjälpa arbetslösa 

människor vidare till annat jobb eller till studier. Ett väldigt lyckat projekt 

där många människor har passerat genom projektet och kommit vidare till 

annat jobb. Bruksam har blivit en viktig plats för personer att prova sin 

arbetskapacitet eller få praktik plats. 

 

 Bruksam ska arbeta med kommunens egna överblivna helt avskrivna 

inventarier och sedan göra det möjligt för kommunen verksamheter att 

plocka ut det som de har användning av. Inventarier som inte behövs i 

verksamheten säljs sedan vidare till privatpersoner. Privatpersoner kan 

också gratis lämna in möbler som bruksam kan fixa till och sälja vidare. 

 

 Bruksam betalar sedvanlig hyra men kostnaden belastar helt projekt 

ASAP. 

 

 Bruksam bedrivs under 2018 under projekt ASAP. TVU har gett i 

uppdrag att få se en redovisning hur och på vilket sätt bruksam kan stå 

på egna ben 2019. De som är ansvariga för Bruksam är anställda av 

ASAP eller har sin placering via arbetsförmedlingen. 

 

 Intäkter och kostnader redovisas under ASAP. 

 

 

Patrik Nilsson 

Kommun styrelsens ordförande ( S)  
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Kf § 3   Dnr 9018/69.109 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Patrik Nilsson (s) angående bygdemedel 
 

I tidningen Västerbottens Mellanbygd kunde man i januari i år läsa att 

Länsstyrelsen årligen har ca 30 miljoner kr att fördela som bygdemedel till 

byar och föreningar i 13 av länets kommuner. Föreningar och byar i 

Robertsfors och Nordmaling har dock inte möjlighet att söka bidrag från 

dessa bygdemedel. Robertsfors Kommun har tidigare haft särskilda 

villkorsmedel, som förvaltats av Länsstyrelsen, men som efter beslut från 

kommunen använts för att stödja utvecklingsprojekt i kommunen. Enligt 

uppgift från Länsstyrelsen är dessa medel nu slut. De sista slantarna gick till 

en vägsladd i byn Älglund. 

 

För mer än fem år sedan så väckte Centerpartiet frågan om att Robertsfors 

kommun måste ta initiativ för att tillvarata den utvecklingskraft som finns i 

hela kommunen. I vår motion så pekades det på att Byautvecklingsrådet 

(BURK) hade somnat in och att kommunen borde agera för att väcka liv i 

detta. Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom detta och efter ett antal träffar 

runt om i kommunen så bildades det under våren år 2014 en interimsstyrelse 

till ett föreningsråd/byautvecklingsråd. 

 

Eftersom det sedan inte hände något från kommunens sida kring vilka 

villkor som skulle gälla för detta råd så ställde jag i nov. år 2015 i KF ett 

antal frågor till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Frågorna var: 

 Hur går arbetet med att stödja den nybildade föreningen? 

 Finns det framtagna förslag på storleken på ekonomiskt stöd till detta 

råd? 

 Kommer utvecklingsrådet på samma sätt som tidigare BURK att få 

hantera och besluta kring mindre bidrag till byar och föreningar? 

 Kommer även företrädare för näringslivet att kunna ingå i detta 

utvecklingsråd? 

 

Det svar som kommunstyrelsens ordförande lämnade för snart 2,5 år 

sedan var kortfattat att han ansåg det viktigt att föreningen kommer 

igång med sitt arbete och att han förväntade att ett färdigt förslag 

kommer att presenteras till politiken för beslut. 

 

En lång tid har nu gått och vi kan alla konstatera att inget har skett från 

kommunens sida. Interimsstyrelsen som bildades för snart 4 år sedan har 

sedan länge tappat förtroendet för kommunens inställning och vilja att få till 

ett fungerande utvecklingsråd i vår kommun. 
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Forts Kf § 3  Dnr 9018/69.109 
 

Hur ser Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) på att 

Kommunfullmäktiges beslut kring detta inte har genomförts på det sätt som 

vårt fullmäktige beslutade? 

 

Robertsfors den 25 februari 2018 

Lars Bäckström (c)   

 

 

Svar på interpellation från Lars Bäckström 
 

Jag tycker det är trist att inte byautvecklingsrådet fått fart i sitt 

styrelsearbete. Under åren har möten ägt rum och styrelsen har bjudits in till 

olika möten. Styrelse har inbjudits skicka representant till nationella 

landsbygdskonferensen. Kommunen kan dock gjort mer men då det varit en 

del personalbyten på sektor tillväxt och överlämning inte fungerat 

tillfredställande. 

 

Tidigare har mycket av byautvecklingsarbetet skett i Umeå regionen och det 

gemensamma leader område som vi haft tillsammans. Nu blev 

Umeåregionen inte något leaderområde denna period men medel har funnits 

för byar, föreningar att söka under hela 2017. Det är därför av största vikt att 

Robertsfors kommun ser till att det gemensamma byautvecklingsarbetet får 

en nystart. 

 

Vid kommunstyrelsens möte i december beslöt vi att den medfinansiering 

som Robertsfors kommun gått in med till Urnära ideell förening, ska avsätts 

till landsbygdsutveckling i egenregi. 

 

Plan: 

1. Burks styrelse kallas till ett möte under kvartal 2 2018 

2. Nytag vilka som ska ingå i styrelsen 

3. Information från kommunen kring ev. byapeng etc.  

4. Hur ska arbetsformen se ut? Antal möten? Tid? 

5. Robertsfors kommun har en adjungerad plats i styrelsen som kan 

bistå i det strategiska arbetet. 

 

Patrik Nilsson 

Kommun styrelsens ordförande ( S)  
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Kf § 4  Dnr 9018/72.109 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande  
 

På kommunfullmäktige i Lycksele den 26 februari ställdes en fråga 

angående hemtjänstsituationen i Lycksele. I det svar som frågeställaren fick 

framgick det att det finns brukare i Lycksele som väljer bort 

hemtjänstpersonal beroende på att personalen har utländsk härkomst och 

att man tar hänsyn till detta vid schemaläggningen i Lycksele. 

 

Därför undrar jag hur det ser ut inom Robertsfors kommuns hemtjänst och 

särskilda boenden? 

 

Magnus Forsberg 

Liberalerna 

 

 

Svar från kommunstyrelsens ordförande 

Kommunen arbetar för den enskildes möjlighet till självbestämmande och 

delaktighet, och värnar om den enskildes integritet. 
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   Trafiksamordnare 

 
 

 

Kf § 5   Dnr 9018/35.109 
  
Trafikplan 2018-2021 
  

Trafikplan 2018-2021, samt förslag på förändringar inför 

upphandlingen. 

  

Bilagor till förslagen till förändringar: 

Trafikplan  

Upphandling, förslag på förändringar (2018) 

Tur 100 och 117 (skjuts+) 

Tur 201 måndag (skjuts+) 

Förslag ändring linje 136, 141 

Produktionsberäkning 138 och 143 

Avtal Tians taxi 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Trafikplan för 2018-2021. 

  

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge Länstrafiken 

uppdraget att bistå Robertsfors kommun att upphandla 

kollektivtrafiken på nytt, och därmed inte använda optionsåren på 

nuvarande inomkommunala linjeavtal. Detta förutsatt att 

Landstinget även vill upphandla på nytt. 

  

Allmänna utskottets beslut 
Till deltagare i arbetsgrupp för beredning av ny upphandling av 

både kollektivtrafiken och skolskjutsarna utses Patrik Nilsson och 

Lars Tängdén. 

 

Yrkande: Gabrielle Boström (KD) 

Skriv in i Trafikplan s.9, 4.1, 6.2: Att Robertsfors kommun ska 

aktivt arbeta för att upprätthålla och utveckla en säker gång- och 

cykeltrafikmiljö för barn. 

 

Lars Tängdén (C) bifall till yrkandet 

Gunnar Parment (V) bifall till yrkandet 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det 

vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Länstrafiken uppdraget att bistå Robertsfors 

kommun att upphandla kollektivtrafiken på nytt, och därmed inte 

använda optionsåren på nuvarande inomkommunala linjeavtal. 

Detta förutsatt att Landstinget även vill upphandla på nytt. 
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   Trafiksamordnare 

 
 

 

Forts Ks § 27  Dnr 9018/35.109 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Trafikplan för 

2018-2021, samt att ovanstående yrkande inarbetas i Trafikplanen. 

 

Paragrafen beslutas omedelbart justerad. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige antar Trafikplan för 2018-2021. 

 

Ovanstående yrkande inarbetas i Trafikplanen. 
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   Socialchef 

 
 

 

 

Kf § 6   Dnr 9018/54.109 
 
Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting 
och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Sammanfattning  

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder ikraft 

den 1 januari 2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

 

I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en 

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från 

sluten vård behöver insatser från socialtjänsten eller den 

kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen 

dessutom främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från 

den slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande 

läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Vad gäller lagens 

innehåll och tillämpning berörs i huvudsak bestämmelser om: 

 

 Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter 

att de skrivits ut 

från sluten vård kan komma att behöva insatser från 

socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

 

 Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter 

utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter 

inom de aktuella verksamheterna. 

 

 Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara 

patienter. 

  

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna 

komma överens om vissa centrala delar i sin samverkan i 

överenskommelser, riktlinjer och rutiner. I Västerbotten är 

utgångspunkten för överenskommelsen att parterna ska tillämpa 

lagen. Parternas mål är att överenskommelsen ska bidra till ett 

förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen med patienternas 

behov i fokus samt att patienterna upplever en trygg, säker, 

samordnad, delaktig och effektiv övergång från sluten vård till 

landstingsfinansierad öppen vård och kommunal hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. 
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Socialchef 
 

 

 

Forts Kf § 6  Dnr 9018/54.109 
 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 2017-11-10. 

  

Rekommendation AC Konsensus Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i enlighet med beslutsunderlaget. Överenskommelsen gäller från 

2018-04-03 och tillsvidare. 

 

Paragrafen beslutas omedelbart justerad. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kommunchef  
 

 

 

Kf § 7   Dnr 9018/19.109 
  
Uppdrag handlingsplan Strategi för hälsa 
  

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 

december 2017 beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja kommuner, 

landsting och regioner i arbetet för att de gemensamma målen i Strategi för 

hälsa ska uppnås år 2022. Strategi för hälsa innebär en stor möjlighet för 

våra viktigaste välfärdsaktörer att gemensamt bidra till ökad hälsa och 

minskad ohälsa. Oavsett hur långt din kommun, landsting eller region har 

kommit så innebär målen i Strategi för hälsa en start för det fortsatta 

praktiska arbetet. 

  

På SKL:s kongress 2015 beslutades enigt att arbeta fram en ”Sammanhållen 

långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

vård och omsorg”. I beslutet betonades att arbetsprocessen i sig var lika 

viktig som att formulera en gemensam strategi för hälsa. Efter en bred 

förankring med förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, 

landsting och regioner har ett förslag på struktur för strategin tagits fram. 

Strategin omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och 

sjukvård. Den innehåller förslag på gemensamma och mätbara mål och 

indikatorer. 

  

Robertsfors kommuns Folkhälsoråd är ett viktigt samverkansorgan där 

kommunstyrelsens utskott och förvaltningen tillsammans med företrädare 

för Landstinget och andra samhällsfunktioner kan diskutera, initiera och 

utveckla insatser inom folkhälsa i vår kommun. I folkhälsorådet ingår 

politiker från kommunstyrelsen samt representanter från nämnd för folkhälsa 

och primärvård för Umeåregionen. Representation i rådet finns även från 

verksamhetsansvariga chefer inom landstinget och kommunen samt 

företrädare för civilsamhället. Ordförande för folkhälsorådet är 

socialutskottets ordförande. Vid behov adjungeras andra beroende på 

frågornas art. 

  

Representanterna har till uppgift att implementera de prioriterade områdena i 

respektive organisationer/verksamheter. Uppdrag och roller bör även 

specificeras i kommunens folkhälsopolitiska program. 

  

Samverkan syftar till att främja människors hälsa och livskvalite. Det 

övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. Förutom de nationella folkhälsomålen 

ingår även de förebyggande arbetet kring ANDTS- och brottsförebyggande 

arbete i rådets underlag. 

 

Robertsfors kommun har ett folkhälsopolitiskt program i behov av att 

uppdateras. Folkhälsorådet har uppmärksammat behovet av ett program som 

tydliggör kommunens vilja för ett fortsatt folkhälsoarbete. 
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Kommunchef  
 

 

 

Forts Kf § 7  Dnr 9018/19.109 
 

Eftersom att SKL nu tagit fram en tydlig strategi för hälsa med tillhörande 

mål föreslås att Robertsfors kommuns fullmäktige antar den strategin för 

hälsa med tillhörande mål och istället ger Folkhälsorådet uppdraget att ta 

fram en handlingsplan för hälsa för arbetet i Robertsfors kommun. 

Folkhälsorådet kan då få ansvar för att handlingsplanen för perioden 2018-

2020 bereds och att förslag till folkhälsoplan för genomförande presenteras 

för kommunstyrelsen juni 2018. 

  

Folkhälsorådets uppdrag blir därefter att: 

 Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare 

 Följa upp handlingsplanen för Robertsfors kommun och 

verksamheternas arbete med folkhälsa utifrån de planer och beslut som 

KS/KF fattat. 

 Årligen avrapportera sitt arbete till KS 

  

Bilaga: Länk till rapport. Strategi för hälsa 

   

Kommunstyrelsens förslag 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

  

 Anta Strategi för Hälsa med tillhörande mål samt ge kommunstyrelsen 

uppdraget att anta handlingsplan för implementering av strategin för 

2018-2020, senast juni 2018. 

  

 Handlingsplanen ska beredas av Folkhälsorådet. 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Bou  

 

 

Kf § 8   Dnr 9017/311.109 
  
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 2018 

  

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 

kan få ersättning för är 45 390 kr per månad. Skolverket har meddelat att 

denna summa höjs till 46 080 kr från den 1 januari 2018. 

  

Bilaga: 

Omräkning barnomsorgsavgifter 2018 

Taxa 2017 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att höja 

maxtaxan för barnomsorgsavgifter enligt bilaga från och med den 1 april 

2018. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att höja maxtaxan för barnomsorgsavgifter 

enligt bilaga från och med den 1 april 2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Kf 23 april  

 

 

Kf § 9   Dnr 9013/294.109 
  
Motion 14/2013 - Byggande av förskolor i Djäkneboda och 
Norum 
  

Motionen behandlades i kommunfullmäktige 2013-03-05 (§ 9) där beslut om 

återremiss fattades. Frågan om barnomsorg har varit högst levande sedan 

motionen behandlades och beslutet om återremiss fattades. Under 2013 

uppfördes en modul i Djäkneboda som nu utgör en tvåavdelningsförskola. 

Sedan 2014 hyrs lokaler i Norums bygdegård där pedagogisk omsorg 

bedrivs (KS 2014-05-27 § 57). 

  

Bilagor: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad. 

  

Yrkande: 
Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen. 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen. 

  

Ordföranden ställer yrkandet mot barn- och utbildningsutskottets beslut och 

finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

   

Reservation: Ingrid Sundbom (C)och Lars Tängdén (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
 
Yrkande: 

Marie Viberg (C) motionen ej anmäld, bifall till motionen 

Hans Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (L) eftersom motionen ej anmäldes före den besvarades 

bordläggs ärendet för att tas upp igen på nästa fullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

På grund av att motionen ej anmäldes före den behandlades så bordläggs 

ärendet och tas upp på nästa kommunfullmäktige. 
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Kf § 10   Dnr 9015/45.109 
  
Motion 4/2015 - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
  
Kommunfullmäktige återremitterade motion 4/2015: Barnomsorg på 

obekväm arbetstid till kommunstyrelsen 2015-06-08, § 47. Frågan har varit 

aktuell tidigare och dåvarande barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-

10-07 (§ 100) att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid då behovet 

ansågs för litet att motivera den ökade kostnaden. Ett ställningstagande som 

kvarstod då motion lyftes i kommunfullmäktige i juni 2015 med återremiss 

som beslut. 

  

Bilagor: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-07 § 100 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

motionen avslås. 

  

 Yrkande: 
Gabrielle Boström (KD) bifall till motionen. 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen. 

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen. 

Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen. 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen. 

  

Ordföranden ställer yrkandet mot barn- och utbildningsutskottets beslut och 

finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

  

Reservation: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Yrkanden: 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen 

Gunnar Parment (V) bifall till motionen 

Gabrielle Brändström (KD) bifall till motionen 

Lars Bäckström (C) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen 

Hans Lindgren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 
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   Bou-chef  

 

 

Forts Kf § 10  Dnr 9015/45.109 
 

Hans Lindgren (S): 

Kommunen har via dagmammor sett möjlighet att erbjuda barnomsorg på 

obekväm tid.  

 

Magnus Forsberg (L): 

Begär att motionens tre att-satser ska besvaras. 

Hur ska ett regelverk se ut, hur ser kostnadsbilden ut och vilken enhet 

berörs? 

 

Lars Bäckström (C): 

Om kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm tid via dagmammor, så 

behövs ett regelverk för detta. 

 

Ajournering begärs. 

 

Ärendet återupptas efter fem minuter. 

 

Hans Lindgren (S):  

Majoriteten tar tillbaka sitt yrkande och beslutar att bifalla motionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot bifall till 

motionen och finner att motionen ska bifallas. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bifall till motionen. 
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   Bou-chef  

 

 

Kf § 11   Dnr 9016/188.109 
  
Motion 4/2016 - Pedagogiska måltider 

  

Alliansen föreslår i motion 4/2016 att Robertsfors kommun under ett år inför 

schemalagd skollunch i Bygdeå eller Ånäset. 

  

Bilaga: 

Motion 

Tjänsteskrivelse 

  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

motionen avslås mot bakgrund av vad som anges i tjänsteskrivelsen. 

  

Yrkanden: 
Ingrid Sundbom (C) bifall till motionen 

Magnus Forsberg (L) bifall till motionen 

Gabrielle Boström (KD) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) bifall till motionen 

Lars Tängdén (C) bifall till motionen 

  

Ordföranden ställer yrkandena mot barn- och utbildningsutskottets beslut 

och finner att barn- och utbildningsutskottets beslut vunnit bifall. 

  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås mot 

bakgrund av vad som anges i tjänsteskrivelsen. 

   

Reservation: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Yrkanden: 

Lars Bäckström (C) Återremiss, fel motion besvarad. 

Robert Lindgren (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (L) Bifall till motionen, återremiss 

Gabrielle Brändström (KD) Bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen 

 

Återremiss är begärd och ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot 

återremiss och finner att kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för återremiss 

 

Omröstningsresultat: 18 ja-röster mot 11 nej-röster  
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   Bou-chef  

 

 

Forts Kf § 11  Dnr 9016/188.109 
 
Ordföranden finner att minoritetsåterremiss gäller eftersom oppositionen har 

mer än 1/3 av rösterna. 

 

Lars Bäckström (C) har lämnat följande motivering till återremiss: 

 

Att motionen bereds utifrån att det är en motion om att under ett år 

genomföra ett försök med schemalagd skollunch vid någon av kommunens 

grundskolor. 

 

Att ansvariga inom skolan, rektorer, lärarlag, skolmåltidspersonal och 

kostansvarig ges möjligheter att tycka till runt detta. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen återremitteras.  
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   Tillväxt 

 
 

 

 

Kf § 12  Dnr 9017/319.109 
 
Anmälan medborgarförslag 7/2017 - Restaurera potatiskällare. 
Bygg en gång- och cykelväg genom befintlig björkallé som går 
parallellt med Rickleåvägen.  
 

Siv Rehn, Robertsfors har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att  

restaurering görs av potatiskällare, samt att det byggs en gång- och cykelväg 

genom befintlig björkallé som går parallellt med Rickleåvägen. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 

 


