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Kf § 1  
Ks § 5   Dnr 9015/10.109 
 

Bredbandsstrategi för Robertsfors kommun 2015 - 2020 
 

Sammanfattning 
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för 

att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som 

bedöms uppstå under tiden fram till år 2020. 

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som 

övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 

 

Det övergripande målet är att Robertsfors kommun ska ha bredband i 

världsklass. 

Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska 

ha möjlighet till bredbandsanslutning. 

 

Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras. 

 

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95 % av alla 

kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Robertsfors 

kommun ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

20 % a dessa ska ha mer än 100 Mbit/s. 

 

Under perioden 2015 – 2020 ska följande geografiska områden vara 

prioriterade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät: 

 

 Byar och områden där Skellefteå Kraft eller Umeå Energi, som båda har 

koncession för elnät i kommunen, förändrar sitt elnät och förlägger 

elkabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband 

med elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras. 

 Byar och områden där det visat sig möjligt att tillföra medfinansiering 

från externa intressenter, ex vindkraftsföretag. 

 Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin 

verksamhet och sin utveckling. 

 Byar och områden som visat intresse och engagemang att medverka i 

bredbandsutbyggnaden. 

 Byar och områden där det fasta telenätet tas bort 

 Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister. 

 Områden och stråk som ingår och är prioriterade i regionala strategier 

för bredbandsutbyggnad i länet. 

 

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, 

som reglerar ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, 

med företag som exploaterar området. 

Bredbandsstrategin innehåller bl a följande ställningstaganden: 
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Forts Kf § 1  Dnr 9015/10.109 
 

- Optisk fiber är ett förstahandsval när bredbandsnät ska anläggas i 

Robertsfors kommun. 

- Samtliga fiberkablar som förläggs i mark ska läggas i kanalisation (ex rör 

eller slang). 

- Bredbandsnät som byggs eller ägs av Robertsfors kommun ska vara s.k 

”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition. (Se Bilaga 1) 

- Robertsfors kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen. 

- Kommunen ska som ägare av kommunens bredbandsnät svara för driften 

av kabelnätsnivån. 

- Respektive tjänsteleverantör svarar för kontakterna med sina slutkunder. 

- Robertsfors kommun ska tillämpa en ”icke-diskriminerande” prissättning 

vid anslutning mot nätet och vid användning av nätet. 

- Principer för prissättning av nättjänster i kommunens bredbandsnät 

fastställs av Kommunfullmäktige. 

- Prislista fastställs av Kommunstyrelsen. 

- Optiska fibernät ska vara dimensionerade för att klara: 

 tjänsteleverantörernas leverans av triple-play-tjänster, dvs Internet, 

telefoni och TV inkl ”on demand-tjänster” till slutkunderna. 

 företagstjänster och offentliga tjänster som produceras över nätet 

eller i form av molntjänster. 

- Robertsfors kommun ska under perioden 2014-2020 stimulera byar, som 

saknar bredbandsnät, att använda sig av byalagskonceptet för att underlätta 

bredbandsutbyggnaden. 
 

Underlag 
Bredbandsstrategi för Robertsfors kommun 2015-2020  

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

bredbandsstrategi för Robertsfors kommun 2015 – 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSk56aEpEVEJPZXM/view?usp=sharing
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Kf § 2 
Ks § 28   Dnr 9015/33 109 
 
Detaljplan för del av fastigheterna Sikeå Hamn 1:33 m.fl. 
 
Rubricerad detaljplan har varit ute för granskning. 

 

Fyra yttranden har inkommit. Ett granskningsutlåtande har sammanställts. 

 

Granskningsutlåtande har skickats till de som har haft synpunkter på 

förslaget till detaljplan. 

 

Se bilaga 

 

Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMTNqNkhqbXdRaUU/view?usp=sharing
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Kf § 3 
Ks § 27  Dnr 9015/27 109 
 
Fastigheten Ånäset 31:5 även kallad Gula Skolan i Ånäset 
 

Inkommit anbud avseende Ånäset 31:5 Gula skolan Fastigheten Ånäset 31:5 

även kallad Gula Skolan i Ånäset har stått oanvänd och tom, då fritidsgården 

flyttat till andra lokaler, från slutet av 2013. Fastigheten var i behov av större 

renoveringar utifrån myndighetskrav om fastigheten skulle fortsätta 

användas inom barn- och ungdomsverksamhet. Robertsfors kommuns 

verksamheter har idag inga anspråk på lokalerna och inte heller under 

överskådlig framtid. Fastigheten Ånäset 31:5 låg till försäljning via 

Robertsfors kommuns hemsida under November 2014. Det inkom ett anbud. 

 

Robertsfors kommun har inget bokfört värde för fastigheten Ånäset 31:5. 

 

Underlag 
-Anbud fastigheten Ånäset 31:5 

-Fastighetsrapport för Ånäset 31:5 

 

Kommunstyrelsens förslag  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avyttra fastigheten 

Ånäset 31:5 till anbudsgivare och köpare Ronny Stefanusson till 10001 kr. 

 

Med köpet förenade kostnader betalas av köparen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfb3hOY3dwSWxVaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfZjFQbUJWT2Y5RUU/view?usp=sharing
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Kf § 4 
Ks § 154  Dnr 9014/193.109 
 
Höjning av VA-taxan 
 

VA-verksamhet 
2014 blev ett år med höga kostnader för vattenförsörjningen som berodde på 

vattenläckor, reparationer och eftersatt underhåll. Statusen för VA-nätet 

börjar bli till åren och har stora underhållsbehov dock är detta inget 

utmärkande för Robertsfors kommun detta är lika över hela landet. Under 

2013 gjordes en taxehöjning av VA-avgifterna med ca 5% men detta räckte 

inte till för att täcka behovet. Vattenledning under Rickleån har under året 

akut fått bytas ut, problem med vattenförsörjningen blev resultatet efter 

stormen Hilde som berodde på många faktorer tex. strömlöshet, 

mobiltäckningen slogs ut samt brister i befintliga styr- och reglersystemet. 

För 2013 visade VA-verksamheten en täckningsgrad på 89 %. 

 

För att täcka kostnadsökningar och successivt utöka underhållsbudgeten 

förslås en höjning av taxan med 5 %, i enlighet med Taxa för Robertsfors 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Höjningen av taxan 

för § 5, 6 14, 18 kommer motsvara ca 500 tkr i ökade intäkter per år. 

 
Bilaga: Taxa 2015 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att höja VA-taxan med 5 % i enlighet med Taxa för Robertsfors kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar att börja gälla från 2015-04-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfUkF2Z0E5MWRSX0E/view?usp=sharing
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Kf § 5 
Ks § 150  Dnr 9014/201 109 
 

Revidering av avgifter 2015  för Ks bou 
 

Barn- och utbildningsutskottet har 2014-12-01 § 98, beslutat föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifterna för 

2015 enligt förslag, med de justeringar som utskottet beslutar gällande 

uthyrning av Jenningsskolans lokaler. 

 

Bilaga 
Avgifter 2015 

   

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifterna för 

2015 enligt bilaga, med de justeringar som utskottet beslutar gällande 

uthyrning av Jenningsskolans lokaler. 

 

Avgift pedagogiska luncher ska ses över. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfbGJEQmVWbDItTjQ/view?usp=sharing
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Kf § 6 
Ks § 152   Dnr 9013/262.109 
 
Svar: Motion 11/2013 - Samlad skoldag 
                                         

Sammanfattning 
Magnus Forsberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta: 

·         att införa Samlad Skoldag med årskurserna F-6 

·         att införa obligatorisk läxläsning i fritidshemmen. 

En utredning kring samlad skoldag har genomförts (se bilaga). 

Samlad skoldag är ett begrepp från 1970-talet och idag kan konstateras att 

det endast är ett fåtal som jobbar i med konceptet i någon form. Incitamentet 

där samlad skoldag införts har vanligen varit en önskan att besparing i 

skolskjutskostnaderna. Utifrån tillgänglig forskning är det svårt att påvisa 

några reella samband mellan resultat och samlad skoldag. De forskare som 

vidtalas framhåller istället pedagogikens inriktning som det centrala. I den 

utredning som gjorts föreslås att Robertsfors kommun bör avvakta med 

införandet av samlad skoldag tillsvidare, och att en separat undersökning bör 

göras för att effektivisera skolskjuts med hjälp av ramtider samt att 

möjligheterna till att komplimentera den nuvarande läxhjälp som finns 

genom elevens val. 

 

Avseende skolskjutsar så arbetas det aktivt med att samordna i största 

möjliga mån. Ramtider är något som tidigare diskuterats, men någon 

fullskalig utredning har inte genomförts. Avseende läxhjälp så finns förslag 

att denna ska bli obligatorisk för alla skolor. Robertsfors kommun har ansökt 

om bidrag för ändamålet. 

 

Bilagor 
Motion 11/2013 

Utredning, Samlad skoldag 

Protokoll bou § 82 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att motionen om 

samlad skoldag avslås. 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om samlad 

skoldag avslås. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVG11SnVweERjdG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaHJMTFIyanM2OEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfUktaaGtGMWltc00/view?usp=sharing
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Forts Kf § 6 
 

Yrkande:  

Ärendet återupptas och följande yrkande lämnas av Magnus Forsberg (fp): 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Samlad skoldag införs i årskurserna F-3 i Robertsfors kommuns skolor och 

fritidshem fr o m höstterminen 2017. 

Målsättningen med detta är att höja skolresultaten i Robertsfors kommuns 

grundskolor. Detta nås genom att: 
 

 Skapa möjligheter för social träning för eleverna i hopp om att bekämpa 

de sociala faktorerna som försvårar inlärningen hos eleverna. 
 

 Att uppnå ett jämlikhetskrav där alla elever erbjuds en bättre möjlighet 

att ta del av samhällets fritids- och kulturutbud. 
 

 Kunna erbjuda stödundervisning och läxhjälp för eleverna. 
 

 Ge pedagogerna möjlighet att skapa sig en helhetsbild över elevernas 

utveckling. 
 

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

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

Ordföranden ställer kommunchefens förslag mot Magnus Forsbergs yrkande 

och finner att kommunchefens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om samlad skoldag avslås. 
 

Yrkanden: 

Magnus Forsberg (fp): Bifall till eget yrkande 
 

Hans Lindgren (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till Magnus Forsbergs yrkande. 
 

Med 17 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om samlad skoldag avslås. 

 

Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för Magnus 

Forsbergs yrkande 
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  Kf § 7 
Ks § 7   Dnr 9014/141.109 
 

Digital Bio - Centrumhuset 
 

En motion har 2014-09-10 inlämnats från centerpartiet rörande digital bio i 

Robertsfors. 

 

Centrumhusföreningen har med hjälp av Robertsfors kommun sökt pengar 

från Svenska filminstitutet.  

 

Tillväxtutskottet tog 2014-11-10 beslut att ställa sig positiva till eventuell 

medfinansiering ifall  pengar beviljas från Sfi. 

 

Svenska filminstitutet har 2014-12-28, beviljat 242 000 kronor.  

 

Medfinansieringen skulle i så fall bli: 

Robertsfors kommuns medfinansiering(ink. moms): 265 450 :-. 

Robertsfors kommuns medfinansiering(ex. moms) : 212 360 :-. 

 

Underlag 
Motion 6/2014 

Protokoll Tvu § 3 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Digital bio enligt ovan och att 

pengarna avsätts från anläggningsbidrag/inventariebidrag 2014. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen beslutas besvarad enligt ovanstående. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfYVJmRzZXOF9FMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfZV91REM1THNranc/view?usp=sharing
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Kf § 8 
 
Anmälan motioner 
 
Följande sju motioner har inkommit. 

 
1. Öka tillgången till internet för Robertsfors kommuns seniorer 

2. Laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider 

3. Förskoleklassens undervisningstid  

4. Barnomsorg på obekväm tid 

5. Överenskommelse kring I Väntan På Ambulans (IVPA)- avtal med 

Landstinget i Västerbotten 

6. Jämställdhetssäkra alla beslut i den kommunala organisationen 

7. Utreda om Robertsfors kommun ska ansöka om att ingå i ett 

Samordningsförbund 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionerna är anmälda och överlämnas för beredning. 
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Kf § 9 
 
Anmälan Medborgarförslag 
 
Följande två medborgarförslag har inkommit. 

 

1. Mänskliga rättigheter sätter ihop samhället 

2. Hälsans stig 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslagen är anmälda och överlämnas för beredning. 
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Kf § 10 
 

Delgivningar 
 
-Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 

-Jävsnämndens protokoll 

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

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


