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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-11-30, kl 13.00 - 15.30 

  
Beslutande 
 

Samtliga ledamöter med undantag av: 

Hans Lindgren (s), ersättare Samuel Lindgren (s) §§ 66--81 

Hans Lindgren (s), §§82--93 

Gun Ivesund (s), ersättare Inga-Britt Berglund 

Sandra Brändström (s), ersättare Kurt Ek (s) 

Ewa-Marie Westerlund (s), ersättare Sune Johansson (s) 

Gabrielle Boström (kd), ersättare Lennart Ekman (kd) 

Cecilia Löfbom (s), ersättare Peder Forsberg (s) 

Björn Brändström (c), ersättare Elisabeth Tängdén 

Nina Burman (s), ingen ersättare §§ 66--81  

Nina Burman (s), ersättare Samuel Lindgren (s) §§ 82--93 

Ove Lindström (s), ersättare Kurt Ek (s) 

Kenneth Isaksson (m), ingen ersättare 

Moritz Isaksson (m), ingen ersättare 

Linus Lindgren (v), ingen ersättare 

 

 
Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Lennart Ekman (kd) och Ann-Rosie Eriksson (s) 
 

Justeringens tid och plats 2015-12-03, kl 08.00, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 66 - 93 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Olov Nilsson  
 

 Justerare                                                           

 Lennart Ekman                           Ann-Rosie Eriksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2015-11-30 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-03 Datum för anslags nedtagande 2015-12-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 66  Dnr  
 
Information – Språkvän 
 

Ewelina Persson, integrationsassistent, informerade angående projektet 

Språkvän. 

 

Du som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med 

invandrarbakgrund och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli  

språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp ett företag eller en 

förening. 

 

Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras 

vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska och sociala koder. 

 

Som språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att 

guida/välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det 

svenska samhället. 

 

Kommunfullmäktige tackade för informationen 
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Kf § 67 
 
Information – Gode män 
 

Doris Öhlund och Östen Lindberg informerade om behovet av gode män. 

 

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man 

förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i 

vårdnadshavares och förmyndares ställe.  

 

Är du privatperson och intresserad av att bli god man? Vänd dig till din 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige tackade för informationen 
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Kf § 68 
 
Avtackning förtroendevald 
 

Erland Robertsson, Ånäset, har avsagt sig sina politiska uppdrag och 

avtackades på dagens sammanträde. 
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Kf § 69 
 

Årets företagare 2015 - Utdelning av Gunnar och Ethel Larssons 
Stipendiefond  
 

År 1989 avsatte Ethel och Gunnar Larsson pengar till en donationsfond. 

Ändamålet för utdelning av stipendiet skall vara:  

 

Stipendiet tilldelas en aktiv företagare/företagsledare som under året på ett 

avgörande sätt bidragit till utveckling av Robertsfors kommuns näringsliv. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet, till 

Årets Företagare 2015. 

 

Stipendiet delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde av 

kommunalråd Patrik Nilsson. 
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Kf § 70 
 
Utdelning av Hedersstipendium inom kulturområdet 2015 
 
Kommunstyrelsen har utsett Robertsfors Samhällsråd till Hederstipendiat 

inom kultur 2015. 

 

Stipendiet delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde av 

kommunalråd Patrik Nilsson. 
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Kf § 71 
 

Utdelning av Ungdomsledarstipendium 2015 
 

Kommunstyrelsen har utsett nedanstående ungdomsledare att mottaga 

stipendium 2015. 

 

Jens Wahlström 

Sara Sundström 

Anders Näslund 

Jimmy Wikberg  

 

Stipendierna delades ut på dagens kommunfullmäktigesammanträde av 

kommunalråd Patrik Nilsson. 
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Kf § 72 
 
Interpellation angående att förbättra informationen till 
kommunens medborgare när det gäller protokollen efter 
politiska beslut 
 

Marta Pettersson (c) har lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsen ordförande Patrik Nilsson. 

Vid flera sammanträden har både jag och andra påpekat att många av de 

protokoll som läggs ut på kommunens hemsida borde kunna kompletteras 

med de bilagor som utgör underlag till de beslut som tas i utskott, nämnd, 

styrelse och fullmäktige.  

Ett protokoll som enbart talar om vad beslutet blivit ger läsaren väldigt lite 

information   

Eftersom det flera gånger har sagts att det ska undersökas möjligheten att 

även komplettera protokollen med bilagorna så undrar jag vad som har hänt 

kring detta. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilssons svar på interpellationen från 

Marta Pettersson: 

 

Robertsfors kommun har sedan ett år tillbaka en ny hemsida som jag tycker 

blev riktigt bra. Det är viktigt att den kontinuerligt uppdateras och att den är 

tillgänglig för alla. Det är också viktigt att medborgare i Robertsfors 

kommun kan läsa och följa den demokratiska processen. Därför är det 

viktigt att underlag och bilagor till de politiska besluteten följer med 

protokollen. 

 

Kommunledningskontoret har jobbat med frågan och försökt hitta en lösning 

som ska passa vår hemsida. Från och med den 1 januari 2016 kommer det att 

fungera. 
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Kf § 73  Dnr 9015/255.109 
 
Interpellation – Samordningsförbundet i Umeåregionen 
 
Lars Bäckström (c) har lämnat in följande interpellation till 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson angående 

Samordningsförbundet i Umeåregionen. 

 

Ska Robertsfors kommun stå utanför Samordningsförbundet i 

Umeåregionen? 

 

I mars innevarande år inlämnade Centerpartiet en motion om att Kommunen 

borde ta beslut till huruvida vi ska ingå i ett samordningsförbund. För att 

påminna fullmäktiges ledamöter så upprepas kortfattat följande:  

 

Samordningsförbunden är en fristående juridisk person enligt lagen om 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundet ägs, förutom av kommunerna, även av 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västerbottens läns 

landsting. 

Förbundets målsättning är att bättre möta ett växande behov av 

samordnad rehabilitering. Syftet är att använda de samlade resurserna 

som finns på ett mer effektivt sätt. Målgrupper är personer som har ett 

långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och 

aktivitetsersättning, arbetslöshetsförsäkring eller försörjningsstöd.  

Insatserna riktas till alla i åldern 16 – 64 år.  

Vännäs kommun anslöt sig till Umeå samordningsförbund den 1 jan. 2014. 

Under våren 2015 har både Nordmaling och Vindeln ansökt och blivit 

beviljade medlemskap. Med anledning av att flera av Umeås 

kranskommuner nu beslutat att ingå i förbundet så har beslut tagits att ändra 

namnet till Samordningsförbundet Umeåregionen att gälla från den 1 jan. 

2016. 

I den motion som inlämnats lyftes fördelarna med ett samordningsförbund 

och redan vid sammanträdet den 8 april i år så erhöll hela kommunstyrelsen 

information kring detta från samordningsförbundets förbundschef Mikael 

Holmlund.   

Med anledning av detta skyndsamma hanterande till en början så trodde nog 

många med mig att motionen skulle beredas för beslut i kommunfullmäktige 

innan sommaren.  Nu är det tydligen försent för Robertsfors att ingå i 

förbundet från årsskiftet.  Nu är det tidigast möjligt för kommunen att 

ansluta sig vid ingången av år 2017.  

Frågan till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson är: 
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Forts kf § 73 

Vad händer kring beredningen av motionen om Samordningsförbund? 

Vilken är din och socialdemokraternas uppfattning när det gäller 

Samordningsförbund? 

När kommer Centerpartiets motion om Samordningsförbund att tas upp för 

beslut i kommunfullmäktige? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilssons svar på interpellation från 

Lars Bäckström: 

 

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats 

ett samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner. 

Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning. 
 

Målgruppen är framförallt personer mellan 18-64 år som av olika 

anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18-30 år. Målet 

är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till 

förvärvsarbete och försörjning.  
 

Samordningsförbundets förbundschef besökte kommunstyrelsen under våren 

och informerade om verksamheten. Beredningen fortsatte men kommunen 

fick efter ett tag veta att inga medlemmar skulle antas i 

samordningsförbundet utan nästa möjlighet blir 2017.  
 

Robertsfors kommun har under hösten fått statsbidrag att arbeta med 

ungdomsarbetslösheten (Dua medel) i samverkan med arbetsförmedlingen. 

En överenskommelse mellan kommunen och arbetsförmedlingen är tecknat 

och nu hoppas vi att kommunen får statsbidrag för att utveckla samverkan 

mellan kommunen och arbetsförmedlingen ytterligare. Beslut kommer 9 

december. I detta arbete har tjänstemän från barn och utbildning, sociala, 

utveckling och information samt representanter från arbetsförmedlingen 

både regionalt och lokalt deltagit. De har konstaterad att det finns en del 

förbättringsområden så att inte verksamheterna jobbar i stuprör och att inte 

sekretess blir ett hinder och att inte den enskilda individen faller mellan 

stolarna. Arbetet med denna viktiga fråga att få ungdomar tillbaka till 

utbildning eller arbete kommer att fortsätta och på vilket sätt och i vilken 

organisation får den fortsatta utredningen utvisa.  
 

Min och socialdemokraternas uppfattning kring samordningsförbund är 

positiv. Att genom samverkan och gemensamt nyttjande av ruserser nå 

bättre resultat är någon som vi tror på. Det är också väldigt viktig att de 

personer som arbetar med denna fråga i vardagen får säga sitt. Då tror jag att 

resultatet blir det bästa. 
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Kf § 74  Dnr 9015/256.109 
 

Interpellation angående Byautveckling samt ett framtida 
Utvecklingsråd 
 

Lars Bäckström (c ) har lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson. 

 

Vad händer när det gäller utvecklingen av Byautvecklingsråd samt ett 

framtida Utvecklingsråd? 

 

För tre år sedan väckte Centerpartiet frågan om att Robertsfors kommun 

måste ta initiativ för att ta tillvara den utvecklingskraft som finns i hela 

kommunen. Frågan väcktes via en motion där det bl. a. pekades på att 

BURK, byautvecklingsrådet som tidigare fanns i kommunen, tyvärr somnat 

in.  

 

I motionen pekades det på att både näringsliv och civilsamhället är viktiga 

för kommunens utveckling. Motionären menade att Robertsfors kommun 

borde undersöka intresset för ett forum, som samlar engagerade personer 

från civilsamhället och näringslivet, som regelbundet träffs och lyfter 

utvecklingsfrågor. 

 

Fullmäktiges beslut 2013-09-11 när motionen behandlades blev: 

 

 Att i ett första skede göra en inbjudan till representanter för 

näringsliv, samhällsråd och föreningsliv, där förutsättningar och 

intresse för bildande av ett gemensamt utvecklingsråd diskuteras. 

 Om förutsättningarna bedöms föreligga föreslås att riktlinjer tas 

fram på hur många som ska ingå i utvecklingsrådet och hur arbetet 

ska bedrivas samt att en egen budget avsätts för utvecklingsrådets 

arbete. 

 Därmed anses motionen besvarad. 

 

Efter detta kallade kommunen till träffar med föreningslivet för en nystart av 

föreningsråd/byautvecklingsråd och en interimsstyrelse bildades för ca 1 år 

sedan. Politiskt har vi varit tydliga med att denna uppstartade förening är 

viktig för kommunens utveckling.  Eftersom jag upplever att den uppstartade 

föreningen inte kommit igång riktigt som det var tänkt så har jag vid flera 

tillfällen lyft frågan i kommunens tillväxtutskott om på vilket sätt 

samarbetet/stödet fungerar från kommunens sida. Svaret har varit att man 

arbetar med frågan. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson är: 
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Forts kf § 74 
 

 Hur går arbetet med att stödja den nybildade föreningen 

 Finns det framtagna förslag på storleken på ekonomiskt stöd till 

detta utvecklingsråd 

 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. 

 

Patrik Nilssons svar på interpellationen från Lars Bäckström: 

 

Robertsfors kommun har sett det som angeläget att åter få igång ett 

byautvecklingsråd (BURK). Kommunen har kallat till träffar med 

samhällsråd och föreningsliv för att få igång detta råd. För ett år sedan 

bildades en interimsstyrelse. Kommunen har haft dialog med föreningen och 

utveckling och information håller på att ta fram ett regelverk på hur 

kommunens medverkan ska se ut. Denna information har delgetts 

tillväxtutskottet och jag utgår att ett färdigt förslag kommer till politiken för 

beslut. Det viktiga är att föreningen kommer igång med sitt arbete och jag 

ser inga hinder till att näringslivet bjuds in.  
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   Ekonomichef  

 

 

Kf § 75  
Ks § 98   Dnr 9015/188.109 
 
Fördelning av kommunstyrelsens budget till kommunens 
verksamheter 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-08 § 84 att återremittera ärendet till 

ledningsgruppen som uppdrogs att hitta kostnadsminskningar motsvarande 

0,5%, samt titta på färdtjänst som är underbudgeterad 

 

Underlag 

PM från ekonomichef Ingrid Larsson 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner besparingarna på 0,5% enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att fastställa kommunstyrelsens tilldelade budget till 367 870 tkr. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Att fastställa kommunstyrelsens tilldelade budget till 367 870 tkr. 

 

Protokollet beslutas omedelbart justerat. 

 
 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfck9telEtM2pyRG8/view?usp=sharing
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   Ekonomichef  

 

 

Kf § 76  Dnr 915/265.109 
 
Skattesats 2016 
 

Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi 

överfördes till kommunerna 2012 från Västerbottens läns landsting. Ett 

politiskt beslut togs då att en skatteväxling på 20 öre skulle ske.  

 

Beslut togs även att en ekonomisk kontrollstation skulle genomföras ett år 

efter start. Om resultatet vid kontrollstationen över- eller understeg två 

skatteören kunde parterna göra nya överläggningar om skatteväxlingen, 

vilket nu skett. Beslutet innebär att ytterligare skatteväxling skall ske på 5 

öre från 1 januari 2016. 

 

För Robertsfors kommuns del innebär det att skattesatsen för 2016 blir 

23:15 kr 

 

Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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   Ekonomichef 

Öfn Umeå 
 

 

 

Kf § 77  
Ks § 114  Dnr 9015/247.109 
 

Justerade budgetramar Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämnden Umeåregionen har beslutat begära ramökningar på 

grund av ökade kostnader. Se bilaga. 

 

Beräkning av utökade kostnader utifrån Umeåregionens fördelningsnyckel. 

 

Robertsfors 69 064 kr 

Bjurholm 42 503 kr 

Vännäs 80 645 kr 

Nordmaling 71 187 kr 

Vindeln 60 680 kr 

Umeå          768 621 kr 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att anslaget till Överförmyndarnämnden utökas med 69 064 kr för 2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Anslaget till Överförmyndarnämnden utökas med 69 064 kr för 2016. 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfZjFJNmw3ekpjeDQ/view?usp=sharing
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   Ekonomichef 

Tf kommunchef 
 

 

 

Kf § 78  
Ks § 115  Dnr 9015/246.109 
 
Plan- och budgetdokument 2016 
 

Plan- och budgetdokument 2016 för Robertsfors kommun. 

 

Underlag 
Plan- och budgetdokument 2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och 

budgetdokument 2016 för Robertsfors kommun. 

 

Tilläggsförslag: Lars Bäckström (c ) Anslaget till Överförmyndarnämnden 

på 69 064 kr, inarbetas i Plan- och budgetdokument 2016. 

 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att det vunnit 

bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Att anslaget till Överförmyndarnämnden på 69 064 kr, inarbetas i Plan- och 

budgetdokument 2016. 

 
Att anta plan- och budgetdokument 2016 för Robertsfors kommun. 

 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfZ2dCdjkwcUVlS0k/view?usp=sharing
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   Bou  

 

 

Kf § 79  
Ks § 102   Dnr 2015/208.109 
 
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 
 

Barn- och utbildningsutskottet har 2015-12-10 § 58 beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att höja inkomsttaket för 

barnomsorgsavgifter till 43 760 kr från den 1 januari 2016.  

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen 

kan få ersättning för är 42 890 kr per månad under 2015. Skolverket har 

meddelat att denna summa höjs till 43 760 kr från den 1 januari 2016. 

 

Bilaga: Omräkning barnomsorgsavgifter 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja inkomsttaket för 

barnomsorgsavgifter till 43 760 kr från den 1 januari 2016.  

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfd3JWSWdmeTVBX1U/view?usp=sharing
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   Socialchef 

Sou  
 

 

 

Kf § 80  
Ks § 116  Dnr 9015/248.109 
 
Förslag till avgifter 2016 Sociala utskottet 
 

Revidering av avgifter och taxor inför 2016 

 

Beslutsunderlag 

  Förslag till avgifter 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifterna för 2016 

enligt förslag. 

 

Tilläggsyrkande Magnus Forsberg (fp): En översyn görs av pedagogiska 

luncher och redovisas till nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Forsbergs tilläggsyrkande och 

finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt förslag. 

 

 En översyn görs av pedagogiska luncher och redovisas till nästa 

kommunfullmäktigesammanträde. 
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Kf § 81  
Ks § 117  Dnr 9015/249.109 
 
Slutredovisning av införande av verksamhetssystem inom 
socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringen har omfattat införande av Pulsen Combine för hela 

socialtjänsten i Robertsfors kommun. 

Lycksele kommun, Vindelns kommun och Robertsfors kommun tecknade ett 

avtal för tjänsten Pulsen combine och beslutade att starta ett gemensamt 

projekt för att införa Pulsen combine i de tre kommunerna i syfte att uppnå 

största möjliga kvalitet och kostnadseffektivitet.  

Införandet har pågått sedan 2013 och avslutades 2015-09-01. 

 

Beslutsunderlag 
Slutrapport införande Pulsen combine 

Slutrapport ekonomi Pulsen combine 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för investering av nytt 

verksamhetssystem inom socialtjänsten i Robertsfors kommun samt 

överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten. 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSWhjMmZySFFwdmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRmgzRGNyX0RoZUk/view?usp=sharing
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Kf § 82  
Ks § 119  Dnr 9015/235.109 
 
Avgifter måltidsverksamhet 2016 
 

Prisförslag för måltider under året 2016. 

 

Bilaga: Priser 2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag på 

måltidspriser 2016. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcEs3LWRtX1ZnMms/view?usp=sharing
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Kf § 83 
Ks § 104   Dnr 2013/B0213 
 
Edfastmark 7:34 - Antagande av detaljplan 
 
Allmänna utskottet beslutade 2013-12-03 att ändra detaljplanen mellan 

Mårsgårdsbäcken och Rickleån. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av parkeringen vid 

Lövlundens äldreboende och är en förutsättning för att kunna bevilja 

permanenta bygglov för de carportar som i dag har tidsbegränsade bygglov. 

 

Rubricerad detaljplan har varit ute på samråd under juli och augusti 2015. 

Fem yttranden har inkommit. Ett särskilt utlåtande har sammanställts. 

Förslaget har genomgått vissa redaktionella ändringar i enlighet med 

Länsstyrelsens yttrande.  

 

Antagandehandlingar har tagits fram. Bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del 

av Edfastmark 7:34. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 84 
Ks § 127  Dnr 9014/19.109 
 
Svar på motion 2/2014 - Kost- och livsmedelspolicy för kvalité 
och upphandling av mat i Robertsfors kommun 

 

Ingrid Sundbom (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in rubricerad motion 

som anmäldes till kommunfullmäktige 2014-03-05 § 13. Se bilaga. 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen: 

 

 Robertsfors kommun tar fram en koncernövergripande kost- och 

livsmedelspolicy för kommunen som är vägledande i arbetet med att 

upphandla mat och råvaror, tillaga och servera mat till barn, elever, äldre 

och handikappomsorg. Kost- och livsmedelspolicyn ska hållas levande 

och regelbundet revideras. 

 

 Denna policy ska ha som utgångspunkt att upphandla råvaror som är 

uppfödda eller odlade enligt svensk lagstiftning, vara miljövänlig samt 

ge möjlighet för lokala producenter att vara med och lämna anbud. 

 

 Ansvarig kommunal tjänsteman för måltidsverksamheten ges 

förutsättningar att medverka vid upphandling av råvaror och livsmedel. 

 

Tf kommunchefs förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

 Ett förslag på kostpolicy för Robertsfors kommun tas fram av 

samhällsbyggnadskontoret  under våren 2016. 

 

 Den remitteras till övriga sektorer innan fastställande av 

kommunfullmäktige, som beräknas göras i slutet av 2016.  

 

 Därmed anses motionen besvarad. 

 

 

Yrkande: Ingrid Sundbom (c ) 

Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

 Robertsfors kommun tar fram en koncernövergripande kost- och 

livsmedelspolicy för kommunen som är vägledande i arbetet med att 

upphandla mat och råvaror, tillaga och servera mat till barn, elever, äldre 

och handikappomsorg. Kost- och livsmedelspolicyn ska hållas levande 

och regelbundet revideras. 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfOXVOS2ozbTBELTA/view?usp=sharing
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Forts Kf § 84 
 

 Policyn ska ha som utgångspunkt att i första hand upphandla råvaror 

som är uppfödda eller odlade enligt svensk lagstiftning, vara 

miljövänliga samt ge möjlighet för lokala producenter att vara med och 

lämna anbud. 
 

 Ansvarig kommunal tjänsteman för måltidsverksamheten ges 

förutsättningar att medverka vid upphandling av råvaror och livsmedel. 
 

 Ett förslag på kost- och livsmedelspolicy för Robertsfors kommun tas 

fram av samhällsbyggnadskontoret under våren 2016. Den remitteras till 

övriga sektorer innan fastställande av 

kommunfullmäktige, som beräknas göras i slutet av 2016.  
 

 Därmed anses motionen besvarad. 

 

Yrkande: Patrik Nilsson (s) bifall till tf kommunchefs förslag. 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet 

vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

 Ett förslag på kostpolicy för Robertsfors kommun tas fram av 

samhällsbyggnadskontoret  under våren 2016. 
 

 Den remitteras till övriga sektorer innan fastställande av 

kommunfullmäktige, som beräknas göras i slutet av 2016.  
 

 Därmed anses motionen besvarad. 

 

Yrkande 

Ingrid Sundbom (c): bifall till eget förslag 

Per Boström Johansson (s): bifall till Ingrid Sundboms yrkande 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ingrid Sundboms 

yrkande och finner att Ingrid Sundboms yrkande vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Robertsfors kommun tar fram en koncernövergripande kost- och 

livsmedelspolicy för kommunen som är vägledande i arbetet med att 

upphandla mat och råvaror, tillaga och servera mat till barn, elever, äldre 

och handikappomsorg. Kost- och livsmedelspolicyn ska hållas levande 

och regelbundet revideras. 
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Forts kf § 84 
 

 Policyn ska ha som utgångspunkt att i första hand upphandla råvaror 

som är uppfödda eller odlade enligt svensk lagstiftning, vara 

miljövänliga samt ge möjlighet för lokala producenter att vara med och 

lämna anbud. 

 

 Ansvarig kommunal tjänsteman för måltidsverksamheten ges 

förutsättningar att medverka vid upphandling av råvaror och livsmedel. 

 

 Ett förslag på kost- och livsmedelspolicy för Robertsfors kommun tas 

fram av samhällsbyggnadskontoret under våren 2016. Den remitteras till 

övriga sektorer innan fastställande av 

kommunfullmäktige, som beräknas göras i slutet av 2016.  

 

 Därmed anses motionen besvarad. 
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Kf § 85 
 
Uppföljning av beslut 
 

Uppföljning av beslut har delgivits kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Delgivningen är mottagen 
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    Äu  

 

 

Kf § 86  Dnr 9015/216.109 
 
Anmälan motion 9/2015 – Förenklad biståndsbedömning 
 

Marta Pettersson (c) och Ingrid Sundbom (c) har lämnat in en motion till 

Robertsfors Kommunfullmäktige om förenklad biståndsbedömning. 

 

De vill att kommunförvaltningen skyndsamt bereder denna motion så att 

fullmäktige kan besluta om införandet av förenklad biståndsbedömning upp 

till 6 timmar hemtjänst i månaden för äldre personer över 75 år. 

 

Underlag  

Motion 9/2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
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Kf § 87  Dnr 9015/220.109 
 
Anmälan motion 10/2015 – Inrättande av Barnchecklista inför 
alla kommunala beslut 
 

Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna har lämnat in 

en motion där de föreslår kommunfullmäktige besluta att Robertsfors 

kommun ska införa användandet av Barnchecklista i enlighet med 

Barnkonventionen. Checklistan ska användas i beredning inför alla 

kommunala beslut. 

 

Underlag 

Motion 10/2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 
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Kf § 88  Dnr 9015/199.109 
 
Anmälan medborgarförslag 4/2015 – Bygg om kommunhuset till 
lägenheter och flytta kommunhusets verksamhet till Element 
Six:s kontorsbyggnad 
 

Olof Norberg, Robertsfors, har lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår att man ska bygga om dagens kommunhus till lägenheter och flytta 

verksamhet i kommunhuset till Element Six:s kontorsbyggnad. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 4/2015 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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Kf § 89  dnr 9015/201.109 
 
Anmälan medborgarförslag 5/2015 – Koloniträdgårdsområde 
 

Eva Söderberg, Överklinten, har lämnat in ett medborgarförslag där hon 

föreslår att kommunen ordnar ett koloniträdgårdsområde. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 5/2015 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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Kf § 90  Dnr 9015/205.109 
 
Anmälan medborgarförslag 6/2015 – Röja västra infarten till 
Robertsfors 
 
Rubin Königsson, Robertsfors, har lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår att infarten från Klinten till Robertsfors blir röjd på samma sätt som 

vägen från Sikeå till Robertsfors. 

 

Underlag 

Medborgarförslag 6/2015 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas till kommunledningskontoret 

för beredning. 
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Kf § 91 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 

  

Följande sammanträdesdagar föreslås: 

 

Måndag 29 februari 

Måndag 18 april 

Tisdag 7 juni    

Måndag 19 sep 

Måndag 5 december 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 godkänns 
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Kf § 92 
 
Delgivningar 
 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 kap.6 f § 

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g 
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    Koncernstrateg   

 

 

Kf § 93 
 
Information Demokratiberedning 
 

Demokratiberedningen har beslutat att mellanstadieskolor bjuds in till 

kommunfullmäktiges sammanträden när det hålls på skolorten. 

 

Demokratiberedningen föreslår en utvecklingsdag för kommunfullmäktiges 

ledamöter och ersättare i samarbete med SKL. Förslag på dag är 1 mars 

2016. Inbjudan kommer att skickas ut. 

 

 

 

 

 
 


