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Kf § 11  Dnr 9015/95.109 
 
Interpellation beträffande ambulansen i Robertsfors kommun 
 
Marta Pettersson (c) har lämnat in en interpellation till kommunalrådet 

Patrik Nilsson (s) beträffande ambulansen i Robertsfors kommun, och 

undrar vad som händer i denna fråga? Se bilaga. 

 

 Handlar det fortfarande om rekryteringsproblem och svårigheter att lösa 

semesterfrågor? 

 Har den politiska ledningen i Landstinget hela tiden mörkat i 

ambulansfrågan gällande vår kommun? 

 Anser kommunalrådet att ambulansfrågan och våra invånares trygghet är 

en prioriterad fråga? 

 

Kommunstyrelsens ordförande redovisade sitt skriftliga svar, där det bland 

annat står att från och med den 15 mars 2015 är ambulansen stationerad 

veckans alla dygn i Robertsfors. Se bilaga. 
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Kf § 12  Dnr 9015/96.109 
 
Interpellation beträffande upphandling av färdtjänst och 
skolresor 
 

Lars Bäckström (c) har lämnat in en interpellation beträffande upphandling 

av färdtjänst och skolresor. Se bilaga. 

 

Bäckström ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Patrik 

Nilsson (s): 

 

 Vilka krav har kommunen ställt vid de upphandlingar, av färdtjänst och 

skolskjutsar, som nu pågår? 

 

 Även upphandling som görs av länstrafiken och landstinget kan påverka 

kommunen väldigt mycket. På vilket sätt har kommunen informerats 

eller varit delaktiga i de upphandlingarna? 

 

Kommunstyrelsens ordförande redovisade sitt skriftliga svar. Se bilaga. 
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   Magnus Hansson  

 

 

Kf § 13 
 
Information från Demokratiberedningen 
 
Demokratiberedningen planerar att: 

 

- genomföra en utåtriktad aktivitet. 

- utvärdera tillgänglighet av styrande dokument. 

- utföra ett digitalt formulär för medborgarförslag. 

- genomföra utbildning för kommunfullmäktige. 

- distribuera digitala handlingar till kommunfullmäktige. 

- använda tagna foton av kommunfullmäktiges ledamöter till hemsidan. 
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Kf § 14  Dnr 9015/97.109 
 
Revisionsberättelse 2014 – Stiftelsen RobertsforsBostäder 
 

Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2014. 

 

Underlag  

Revisionsberättelse 2014 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och verkställande 

tjänsteman ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 
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Kf § 15  Dnr 9015/98.109 
 

Årsredovisning RobertsforsBostäder 2014 

 

Robertsforsbostäder redovisar år 2014 ett resultat på 785 394 kr, innebär 

resultatförbättring med 132 267 kr jämfört med 2013. 

 

Underlag 
Årsredovisning för RobertsforsBostäder 2014 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Årsredovisning 2014 godkänns. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfOEx1OC1GRmU4TzQ/view?usp=sharing
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Kf § 16  Dnr 9015/99.109 
 

Revisionsberättelse 2014 – Robertsfors kommun 2014 
 

Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2014. 

 

Underlag  

Revisionsberättelse 2014 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Styrelse, nämnder och beredning samt de enskilda ledamöterna i dessa organ 

beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
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Kf § 17  Dnr 9015/75.109 
 

Årsredovisning Robertsfors kommun 2014 
 

Årsredovisning 2014 för Robertsfors kommun. 

 

Underlag 
Årsredovisning 2014 

 
Kommunsfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning Robertsfors kommun 2014. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTDdUS2JZZGZJV00/view?usp=sharing
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Kf § 18 
 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ges allmänheten möjlighet att vid 

två tillfällen ställa frågor till politiker och tjänstemän. Dessa tillfällen är när 

bokslut och budget behandlas i kommunfullmäktige. 

 

 Einar Juthberg och Emma Åhlén, Yttre Hertsånger, hade frågor 

angående avloppsinventeringen i norra kommundelen. Bland annat 

efterfrågades mer information och dialog kring de enskilda brunnarna i 

området. 

 

 Bernt Lundström, Ånäset, undrade vad som hände med storsatsning i 

Ånäset och etablering av industrihus och serviceboende. 
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   Ekonomichef  

 

 

Kf § 19  Dnr 9015/86.109 
 

Förslag till ombudgetering av medel från 2014 till 2015 för 
investeringsändamål 
 

Bakgrund 
Framställning om ombudgetering av medel avseende investeringsprojekt har 

inkommit enligt nedanstående totala sammanställning: 

 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 170 Bilaga 1 

-Barn- o utbildning 0 Bilaga 2 

-Samhällsbyggnad 8 228 Bilaga 3 

-Sociala 676 Bilaga 4 
Summa 9 074 

 

 
Av årets budgeterade investeringsmedel på 26 785 tkr finns önskemål om att 

ombudgetera 9 074 tkr. 3 000 tkr till ombyggnad Lillberget för 2014 föreslås 

ej ombudgeteras. I investeringsbudget 2015 finns 12 000 tkr avsatta till 

Lillberget. Ärendet är fortfarande under utredning och ekonomikontorets 

förslag är att ej ombudgetera 2014 års anslag då ärendet fått en annan 

inriktning. Ärendet kommer att lyftas till politiska beslut och då kan även 

investeringsanslagen avsättas utifrån den då kända kostnadsberäkningen. 

 

Räddningstjänsten samlar på sig årliga budgetanslag för kunna göra större 

investeringar (ny brandbil) Detta belopp uppgår till 1 593 tkr och ingår i 

samhällsbyggnads äskanden. 

 

För investeringsändamål ombudgeteras 9 074 tkr  enligt den 

projektförteckning som finns under bilaga 1-4. 

 

Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål anvisas ur 

tillgängliga likvida medel. 

 

Taket för kommunens upplåning ligger kvar på 155 000 000 kronor.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
  

-För investeringsändamål ombudgeteras 9 074 tkr  enligt den 

projektförteckning som finns under bilaga 1-4. 

 

-Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål anvisas ur 

tillgängliga likvida medel. 

 

-Taket för kommunens upplåning ligger kvar på 155 000 000 kronor.  

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfM2tYVHZscTlGT0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfYVFTdTNjVTVYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfUlljdkVJUXNxRWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSl9ZLTFNeDBfbWs/view?usp=sharing
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   Christer Sjödin 

Shbk  
 

 

 

Kf § 20  Dnr 9014/186.109 
 

Försäljning del av Edfastmark 1:268 
 

Christer Sjödin ägare av fastighet Svanen 2 (grannfastighet) vill köpa del av 

Edfastmark 1:268 se bifogad karta. Försäljningspris 20 kr/m2 i enlighet med 

kommunens försäljningspris för övrig detaljplanerad mark, totalkostnad 

6780kr.  Robertsfors kommun har ingen teknisk utrustning eller intresse 

varken under mark eller ovan mark för denna del av Edfastmark 1:268, yta 

ca 339m2. 

 

Underlag 
Karta och Christer Sjödin skrivesle. 

Riktlinjer för kommunens försäljning av mark. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige avyttrar denna del av Edfastmark 1:268, för 20 kr/m2 

totalkostnad 6780 kr, enligt bifogad karta, till Christer Sjödin. 

 

Christer Sjödin ska också stå kostnader för avstyckning och 

fastighetsreglering av Edfastmark 1:268. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWXg4MjE2Tk03Wms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMC01UUEweHZYRTQ/view?usp=sharing
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   Eva Glaas 

Shbk 

Äu 

 

 

 

 

Kf § 21  Dnr 9015/72.109 
 

Revidering av Slamtaxan 
 

I Robertsfors kommun töms årligen ca 1500 st enskilda brunnar delvis i egen 

regi med kommunens spolbil och delvis med anlitade entreprenörer. Arbetet 

sker under sommarsäsongen maj-oktober. 
 

För 2014 redovisades ett underskott för slamtömningen med 53 tkr där 

kostnader för att bedriva verksamheten blivit högre med bland annat höjda 

löner. Ingen höjning av taxan har gjorts sedan 2008. Avtalet med 

entreprenör för slamtömning gick ut 2014 och ett nytt avtal håller på att 

upphandlas. I det kommande avtalet finns fler pristillägg för bland annat 

slangdragning och andra volymintervaller på brunnarna. 
 

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat slamtömmarnas arbetsmiljö med 

avseende på tunga arbetsmoment såsom slangdragning och hantering av 

tunga lock. Vi har därför beslutat att slamtömning ska utföras med 

dubbelbemanning. En reviderad taxa innebär att vi får en bättre 

kostnadstäckning för det kommande avtalet samt vårt eget behov av mer 

personal. 
 

I denna revidering tas även med avgifter för latrintunnor som fritidshusägare 

idag kan köpa. Tidigare har hämtning av tunnorna med innehåll skett vid 

uppsamlingsplatser för hushållsavfall och det har ingått i priset. Det vore 

önskvärt att kunderna själva lämnade latrintunnorna där de ska tömmas och 

därför föreslås en relativt hög tilläggstaxa för hämtning vid fastighet. 

Kunder som stoppar en extrasäck i latrintunnan innebär att personal manuellt 

måste riva hål på säcken för att kunna tömma innehållet och en tilläggsavgift 

föreslås för att minska det problemet.   

 

Förändringar av gällande taxa föreslås enligt följande: 

 

 Att avgift för tömning av brunn 0-3 m3 ändras till 0-4 m3, avgiften höjs 

från 775 kr till 900 kr. 

 Avgift för tömning av brunn 3-5 m3 ändras till 4-9 m3 och höjs från 

887,5 kr till 1200 kr. 

 Avgift för tömning av brunn >5 m3 med 150 kr/m3 tas bort. 

 Ny avgift för tömning av brunn >9 m3 införs med 1700 kr. 

 Ny avgift för tömning av fosforfilter införs med 3000 kr/st. 

 Avgift för tungt lock höjs från 87,50 kr till 250 kr. 

 Ny avgift för extra slang 21-35 m införs med 150 kr. 

 Avgift för extra slang 36-47 m ändras till 36-50m och höjs från 75 kr till 

225 kr.  
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Forts kf § 21 
 

 Avgift för extra slang >47 m ändras till >51m och höjs från 250 kr till 

325 kr. 

 Ny avgift på 200 kr för fastighetsägare som efter överenskommelse 

bestämt tid för att kunna delta vid slamtömning. 

 Avgift för Bomkörning/Framkörning ligger kvar på 570 kr. 

 Tilläggsavgift för akut tömning inom 8 dagar ändras från 1250 kr till  

500 kr. 

 Ny tilläggsavgift för tömning vid behov (budning) inom 24 timmar med 

750 kr. 

 Ny tilläggsavgift för tömning vid behov (budning) akut vardag med 1250 

kr. 

 Ny tilläggsavgift för tömning vid behov (budning) akut helg med 2500 

kr. 

 Avgiften för att köpa latrintunna i receptionen ligger kvar på 100 kr/st. 

 Ny avgift för hämtning av latrintunna vid fastighet införs med 300 kr/st 

 Ny tilläggsavgift för plastsäck i latrintunnan införs med 200 kr/st. 

 

Bilaga 1: Taxa för Slambrunn, tankar och latrintunnor 

Bilaga 2: Taxan i jämförelse med Umevas och Bjurholms taxa 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ändra slamtaxan enligt 

ovanstående att börja gälla från 1/5-2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige godkänner slamtaxa enligt ovanstående att börja gälla 

från 1/5 2015. 

 

Återremiss av punkten ”Avgift för tungt lock” definition av tungt lock ska 

framgå i taxan.  

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfb2VFejRmMDU4ZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRTJhNGMzR3ZkS1k/view?usp=sharing
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Kf § 22  Dnr 9014/184.109 
 
Biblioteksplan 2015-2017 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03, § 86 att en biblioteksplan ska 

tas fram. 

Barn- och utbildningsutskottet har 15-03-16 § 20 beslutat föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa Biblioteksplan 

2015-2017. 

 

Underlag  
Biblioteksplan 2015-2017   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer Biblioteksplan 2015-2017. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfc3Z3MFRwNWhzb2c/view?usp=sharing
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Kf § 23  Dnr 9014/170.109 
 

Medborgarförslag 5/2014 - Utökade avgångar från Bygdeå till 
Umeå 
 

Den 23 oktober 2014 inkom följande medborgarförslag till kommunen: 

”Inkludera Bygdeå som busshållplats i motsvarande utsträckning som Sikeå” 

Bygdeå är beläget på en halvtimmes pendelavstånd från Umeå. För att fylla 

de ”luckor” i kollektiva trafiken som finns i dag borde Bygdeå täckas av 

busstopp i motsvarande utsträckning som Sikeå. Förutom att det gynnar de 

som bor i Bygdeå i dag, skulle sannolikheten för ökad inflyttning till orten 

och därmed skatteintäkter till kommunen öka. Bostadspriserna ligger 

väsentligt lägre än Sävar, så orten skulle vara ett intressant alternativ. Det 

skulle då göra kommunen mindre sårbar för industrins varierande 

sysselsättning. Dessutom styrker det Robertsfors kommun ytterligare i sin 

strävan mot en mer miljövänlig livsstil, eftersom betydelsen av bil minskar. 

En ökad inflyttning innebär dessutom en ökad sysselsättning inom service i 

kommunen. 
 

I dagsläget finns ett antal ”luckor” i bussförbindelsen som gör bilen till ett 

viktigt transportmedel för boende i Bygdeå med omnejd. En utökad 

bussförbindelse skulle även öka intresset för studenter som i dag har svårt att 

hitta bostad i Umeå, ett naturnära boende men ändå med goda 

pendlingsmöjligheter. 
 

Sammanfattningsvis ger fler busstopp i Bygdeå utökad kollektiv 

kommunikation, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen 

och en miljöinsats för Robertsfors kommun. 

Med vänlig hälsning 

Christine Akfur” 
 

Ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att Bygdeå busshållplats ska omfattas av den 

kollektiva busstrafiken i samma utsträckning som Sikeå. En vanlig vardag är 

det 24 avgångar från Sikeå till Umeå och från Umeå till Sikeå 22 avgångar. 

Motsvarande siffror för Bygdeå är 14 respektive 17 avgångar. Att det skiljer 

sig åt beror främst på att linjerna 20 och 100, som går Torneå – Haparanda – 

Luleå – Skellefteå – Umeå, ofta är expressturer med endast ett fåtal stopp 

längs vägen. Däremot stannar de alltid i Sikeå. De turer som inte är 

expressturer stannar dock i Bygdeå. Detsamma gäller för en del turer på linje 

12 som går Umeå-Skellefteå. 
 

Morgonturerna samt eftermiddagsturerna bör vara de mest kritiska för 

arbetspendlingen. Om man tittar på avgångar på morgonen från Bygdeå 

direkt till Umeå så finns det fyra avgångar mellan 06:45-09:50: 
 

06:45-07:35 

07:10-08:00 

08:40-09:30 

09:30-10:45 

Forts kf § 23 
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Den ”lucka” som uppstår är mellan 07:10 och 08:40. Den buss som passerar 

Bygdeå mellan 07:10 och 08:40 är tur 1205 som passerar runt 07:55. 

 

Från Umeå till Bygdeå på eftermiddagen går bussarna ganska frekvent. Det 

är sex avgångar mellan 15:05 och 18:30 där den största luckan ligger på 1 

timme och 5 minuter. 

 

Alternativ 1 – Robertsfors kommun köper in en extra tur 

Priset för en buss per kilometer är 17,29 kr. Om Robertsfors kommun skulle 

köpa en tur för att fylla luckan skulle det kosta 17,29 kr x 190 dagar (Period 

1) = 173 887 kr/år. Detta förutsätter att bussbolaget inte behöver köpa in en 

ny buss, vilket kan vara risken när turen går under morgonen när det är högt 

tryck på kollektivtrafiken. Fordonskostnaden per år är 410 571 kr så den 

totala kostnaden om det krävs ett fordon skulle hamna på 584 458 kr/år. 

 

Med Period 1 avses alla skoldagar samt höstlovet och klämdagen efter Kristi 

Himmelsfärdsdag. 

 

Alternativ 2 – Stomlinjerna ändras så att tur 1205 stannar i Bygdeå ca 07:55 

Tur 1707 stannar i Bygdeå 07.05 och tur 1203 stannar 07.10. Tur 1205 

stannar inte i Bygdeå men skulle vara där ca 07:55. Alternativet hade varit 

att tur 1203 inte skulle stanna i Bygdeå och att tur 1707 tar alla passagerarna 

samt att tur 1205 stannar i Bygdeå. 

 

Möjligheterna till ovanstående har undersökts med länstrafiken samt 

landstinget vilka bedömer att förändringarna inte är genomförbara. I 

dagsläget räcker det nästan inte till med de två bussarna som stannar strax 

efter kl 07 i Bygdeå så det är inte möjligt att den ena av dem inte skulle 

stanna. Sedan är tur 1205 en expressbuss där man vill hålla antalet stopp på 

en miniminivå. 

 

Underlag 
Medborgarförslag 5/2014 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

I dagens budget finns inte något utrymme för att köpa in en extra tur från 

Bygdeå. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att inte utöka 

antalet turer från Bygdeå. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVFhjRVo0STA5a2s/view?usp=sharing
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Kf § 24  Dnr 9014/198.109 
 
Policy Föreningsbidrag 2015  

 
Förslag till Policy föreningsbidrag 2015 ink detaljbudget föreningsbidrag. 

 

Bilaga: Policy 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner policy föreningsbidrag 2015. 

 

https://docs.google.com/a/robertsfors.org/document/d/1A7y7ppa7WMzIJD_tA06mUm9GRo4KwAxTRetvMzDeO_4/edit
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Kf § 25  Dnr 9015/101.109 
 

Redovisning av 2015 års partistöd 
 

Sammanfattning 
Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för 

kommunalt partistöd som ska tillämpas från och med mandatperioden  

2015-2018. 

 

Reglerna innebär bl.a: 

 

 Partistöd kan bara utbetalas till en registrerad lokal partiförening till 

ett politiskt parti som är en juridisk person. 

 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 

kommunmedlemmarna. 

 

 Partierna ska årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 

Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. 

 

 Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. 

 

Underlag 
Kommunallag 

Regler för partistöd i Robertsfors kommun 

Förslag till redovisningsblankett och granskningsintyg 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 att partistöd betalas ut i förskott under juli månad 2015. 

 

 att godkänna förslag till redovisningsblankett och granskningsintyg. 

 

 att redovisning och granskningsintyg lämnas in senast 15 maj 2016 

för verksamhetsåret 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enlig kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQi1wYlZMaV9ud0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVXI0bnduYm5SaUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfM0tYZ04wZ2g3S00/view?usp=sharing
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   Länsstyrelsen  

 

 

Kf § 26  
 
Valärende – avsägelse av uppdrag 

 

Bo Siegwan (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige eftersom han är vald som revisor i kommunen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bo Siegwans avsägelse godkänns och översänds till Länsstyrelsen med en 

begäran om ny sammanräkning efter personen. 
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   Länsstyrelsen  

 

 

Kf § 27 
 
Valärende – Flytt från kommunen 
 

Anders Löfgren (m) har flyttat från kommunen. Kommunen bör därför 

komma in till Länsstyrelsen med en begäran om ny sammanräkning efter 

personen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Begäran om ny sammanräkning efter Anders Löfgren (m) skickas till 

Länsstyrelen. 
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   Äu  

 

 

Kf § 28 
 
Anmälan Motion 8/2015 – Robertsfors bör vara både en attraktiv 
kommun och Arbetsgivare 
 

Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in 

en motion där man föreslår att Robertsfors bör vara både en attraktiv 

kommun och Arbetsgivare. 

 

Underlag 

Motion 8/2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och överlämnas till kommunledningskontoret för 

beredning. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


