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Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: 

Gun Ivesund (s), ersättare Vera Pettersson (s) 

Per Olovsson (c), ersättare Elisabeth Tängdén (c) 

Haldo Eriksson (s), ersättare Peder Forsberg (s) 
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Ann-Rosie Eriksson (s), ersättare Kurt Ek (s) 

Moritz Isaksson (m), ingen ersättare 

Linus Lindgren (v), ingen ersättare 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Utses att justera  
 

Justeringens tid och plats 2015-06-15, kl 15.30, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 29 - 48 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Ingrid Sundbom  
 

 Justerare                                                           

 Gabrielle Boström                            Åsa Andersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2015-06-08 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-16 Datum för anslags nedtagande 2015-07-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            
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Kf § 29  Dnr 9015/141.109 
 
Presentation av nya Polismyndigheten och medborgarlöften 
 

Ronny Adolfsson, lokalpolisområdeschef Umeå, gjorde en presentation av 

den nya Polismyndigheten och medborgarlöften. 

 

Den 1 januari 2015 ombildades den svenska polisorganisationen till en 

sammanhållen nationell myndighet, Polismyndigheten. Navet i 

Polismyndigheten är de nya lokalpolisområdena, som fått både mer ansvar 

och större befogenheter. 

 

Polisens verksamhet ska i högre grad styras av den lokala problembilden 

genom lokala mål och lokala medborgarlöften – löften till medborgarna från 

lokalpolisområdet i samverkan med kommunerna och andra lokal aktörer.  

 

En av de bärande grunderna i den nya Polismyndigheten är därför att 

samverkan mellan polis och kommun samt lokalsamhället ska fortsätta att 

utvecklas.  

 

Kommunen inbjuds att utse en kontaktman för inledande dialog mellan polis 

och kommun. 
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Kf § 30 
 
Utdelning av målinriktat kulturstipendium 2015 

 

Robertsfors kommun delar årligen ut ett målinriktat kulturstipendium. 

Kommunstyrelsen har beslutat utse SaraMi Liljeholm till 2015 års 

stipendiat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet på 10 000 

kronor. 
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Kf § 31 
 
Utdelning av ungdomsstipendium 2015 
 

Robertsfors kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 10 000 

kronor. Stipendiet skall utdelas till ungdomar enskild eller i grupp som 

genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett 

kommunen god PR. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat utse Zorica Grubor och Albin Sandberg att 

dela årets ungdomsstipendium. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet. 
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Kf § 32  Dnr 9015/129.109 
 
Interpellation kring innevarande års investeringsbudget 
 

Lars Bäckström (c) har lämnat in en interpellation kring innevarande års 

investeringsbudget. Se bilaga. 

 

I augusti 2014 behandlade kommunstyrelsen investeringsbudgeten för år 

2015 och även investeringsplanen gällande 2016-2017. 

 

Vid detta styrelsemöte beslutade styrelsen att en utvärdering görs till 

kommunstyrelsen efter 6 månader. 
 

Bäckströms fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

 

När tänker kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson att utvärderingen 

beträffande innevarande års investeringsbudget ska genomföras?  

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) redovisade sitt skriftliga 

svar på interpellationen, och meddelade att utvärderingen kommer att 

presenteras i samband med delårsbokslutet. Se bilaga. 
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Kf § 33  Dnr 9015/132.109 
 
Interpellation om mobbing 
 
Marta Pettersson (c) har lämnat in en interpellation angående mobbing och 

ställt följande frågor till barn- och utbildningsutskottets ordförande Hans 

Lindgren: 

 

På vilket sätt arbetar man konkret på kommunens skolor för att motverka 

mobbing? 

 

Vad är eleverna och personalens uppfattning kring detta arbete? Finns det en 

samsyn och är det så att mobbing och kränkningar minskar? Se bilaga. 

 

Barn- och utbildningsutskottets ordförande Hans Lindgren (s) redovisad sitt 

svar på interpellationen. Se bilaga. 
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Kf § 34  
Ks § 74  Dnr 9015/136.109 
 
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Skatteväxling mellan 
landsting och kommuner i Västerbotten- efter Kontrollstation 
       

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

överfördes till kommunerna 2012. Ansvaret som regleras i ett avtal innebär 

hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. 

Hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för de som på 

grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller social 

situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och 

habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt 

boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. 

Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna. 

 

Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- 

och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till 

kommunerna på primärvårdsnivå beslöts 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 har skett. 

Samtliga parter inom kommun och landsting i Västerbotten har nu enats om 

en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 januari 2016. 

I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena kvarstår och 

att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skatteväxling för 

primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och sjukvård i 

ordinärt boende är 25 öre. 

 

Skatteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. 

Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och 

kostnadsutjämning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få 

samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin 

är den viktigaste faktorn i utjämningsystemet vilket bland annat leder till att 

kommuner med hög andel äldre kompenseras genom 

kostnadsutjämningssystemet. 

 

En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att 

både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive 

fullmäktigen godkänner förslaget. 
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Forts Kf § 34 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut: 

 

Robertsfors kommun godkänner för sin del förslaget till justerad 

skatteväxling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad 

hemsjukvård under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 

15 kommunfullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting. 

Västerbottens läns landsting hemställer tillsammans med länets 15 

kommuner till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ 

förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,05 

procentenheter för kommunerna och sänks med 0,05 procentenheter för 

Västerbottens läns landsting. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Underlag 
Skrivelse från Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting den 19 

maj 2015 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaXExS0ZQOW5FSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaXExS0ZQOW5FSGs/view?usp=sharing
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Kf § 35 
Ks § 55   Dnr 9015/127.109 
 
Budget 2016 och plan för 2017-2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2018 utformas med 

följande rubriksättning m m. 

 

Utdebitering 
Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona 

 

God ekonomisk hushållning 
Finansiella mål 

·         Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna 

·         Att resultatet sett över en längre period är positivt 

För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två 

procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den 

finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i 

planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna 

kapitalet för kommande pensionskostnader. För 2016, är prognosen från SKL i början på 

maj, ett minskat skatteunderlag med ca 4, 6 miljoner kronor. Förslaget till beslut innebär 

att Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

 

Mål för verksamheten 

Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. 

 

Finansiella ramar  
Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. 
 

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2014-06-12 för planperioden föreslås 

förändringar med följande belopp: 
 

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande:  

Driftbudget och plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Kommunrevisorerna -521 -540 -560 

Kommunstyrelsen -369 719 -378 252 -387 700 

Överförmyndarnämnd -580 -590 -600 

Myndighets/jävnämnd -33 -35 -35 

Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del -11 000 -11 500 -12 000 

Avskrivningar -17 000 -17 500 -17 500 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdDgxcEs1cEhMOXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdDgxcEs1cEhMOXM/view?usp=sharing
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Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och 
balansbudget för planperioden 2016-2018. 
 

Resultaträkning 2016-2018 
     

Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan  

Invånarantal 6720 SKL 15:15 2014 2015 2016 2017 2018 

Tkr      

Kommunrevisorerna -510 -514 -521 -540 -560 

Kommunstyrelsen -350 738 -360 027 -369 719 -378 252 -387 700 

Överförmyndarnämnd -550 -571 -580 -590 -600 

Myndighets/jävnämnd -19 -31 -33 -35 -35 

Delsumma 1 -351 817 -361 143 -370 853 -379 417 -388 895 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -17144 -17 000 -17 000 -17 500 -17 500 

Pensionskostnader utöver PO -6 148 -10 500 -11 000 -11 500 -12 000 

Verksamhetens nettokostnader -375 109 -388 643 -398 853 -408 417 -418 395 

Skatt, utjämning och generella stb 387 410 398 527 404 093 414 980 425 948 

Finansnetto -1 676 -2 000 -1 200 -1 200 -1 200 

Resultat före extraordinära poster 10 625 7 884 4 040 5 363 6 353 

Extraordinära poster netto 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 10 625 7 884 4 040 5 363 6 353 

 

 

 

FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag 

Tkr 
  

Budget Plan 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Den löpande verksamheten 
     

Årets resultat 10 625 4 115 4 040 5 363 6 353 

Justering för avskrivningar o nedskrivning 17 144 17 500 17 500 17 500 17 500 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0 
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Medel från verksamheten före 

     
förändring av rörelsekapital 27 469 21 615 21 540 22 863 23 853 

Ökning av kortfristiga fordringar 3 745 0 0 0 0 

Ökning av varulager -53 0 0 0 0 

Ökning av kortfristiga skulder 8 687 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verks 40 148 21 615 21 540 22 863 23 853 

Investeringsverksamheten 
     

Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 -250 -250 -250 

Investeringar i materiella tillgångar -22 509 -26 000 -35 000 -20 000 -15 000 

Försäljning av materiella tillgångar 75 0 0 0 0 

Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverks -22 434 -26 000 -35 250 -20 250 -15 250 

Finansieringsverksamheten 
     

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Amortering av skuld 0 -20 000 - 10000 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar -317 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverks -317 -20 000 - 10000 0 0 

Årets kassaflöde 17 397 -24385 -23 710 2 613 8 603 

Likvida medel vid årets början 59 066 76 463 52 078 28 368 30 981 

Likvida medel vid årets slut 76 463 52 078 28 368 30 981 39 584 
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BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag 

   
Budget Plan 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tillgångar 
     

Anläggningstillgångar 209180 212000 214000 220000 224000 

Omsättningstillgångar 103106 88424 88 000 88000 88000 

Summa tillgångar 312287 300 424 302 000 308000 312000 

Eget kapital, avsättningar o skulder 
     

Eget kapital vid årets ingång 155252 165877 177801 181841 187204 

Årets resultat 10625 7884 4040 5363 6353 

Avsättningar 1269 1506 1500 1500 1500 

Långfristiga skulder 60000 60000 40000 30000 30000 

Kortfristiga skulder 85141 75000 78659 89296 86943 

Summa eget kapital, avs och skulder 312287 300424 302000 308000 312000 

 

 

Tilläggsförslag Patrik Nilsson (s): 

Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas 

till kommunstyrelsen den 8 september. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas 

till kommunstyrelsen den 8 september. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Budget 2016 och plan 2017-

2018. 

 

Underlag 

Budget 2016 och plan 2017-2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona 

 Kommunfullmäktige godkänner Budget 2016 och plan 2017-2018 
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Kf § 36 
 
Allmänhetens frågestund 
 

 Bo Jonsson, Djäkneboda, talade till kommunfullmäktige angående 

Vårdsolen Norr. Jonsson gjorde en hemställan till kommunfullmäktiges 

ledamöter att avböja kommunstyrelsens beslut att inte teckna nytt avtal. 

 

 Mats Nilsson, Ånäset, undrade över frågan ”gode män” sedan 

överförmyndarnämnden efter årsskiftet drivs via Umeåregionen.  

 

Patrik Nilssons svar till Mats Nilsson: En tjänsteman från 

överförmyndarkontoret i Umeå bjuds in till kommunstyrelsen för att 

informera om överförmyndarnämndens arbete. 
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Kf § 37 
Ks § 75  Dnr 9015/140.109 
 
Plan- och budgetdokument 2015 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

En del redaktionella förändringar vidtas. 

 

Kommunstyrlens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna plan- och 

budget 2015.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet bordläggs och tas upp igen på kommunfullmäktiges sammanträde 

den 21 september. 

 

 

 

 

 

 

Underlag 

Plan- och budget 2015 
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Kf § 38 
Ks § 56  Dnr 9015/113.109 
 
Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser 
 

Robertsfors kommuns fullmäktige fattade 2008-09-10 § 72 beslut om att 

införa balanserad styrning med hjälp av styrkort. 

 

Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser antogs av 

kommunfullmäktige 2010-02-24 och har sedan dess reviderats 2011-04-27. 

 

Kommunfullmäktige fattade 2010-04-21 § 36 beslut om att införa en ny 

politisk organisation från och med den 1 januari 2011. En ny 

tjänstemannaorganisation som bättre speglar den politiska organisationen 

beslutades av kommunstyrelsen 2012-10-23 § 126. Från och med beslut om 

budget för verksamhetsår 2015 har en ny budgetmodell införts som utgår 

från verksamheter istället för sektorer som tidigare. 

 

Detta dokument är en omarbetning av principer för styrning och uppföljning 

av mål och resurser utifrån förändringar i organisation och budgetmodell. 

 

Underlag 
Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

(sid 4) i årshjulet görs följande redaktionella ändringar: 

Kick-Off: Ändras från samtliga presidier till kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare. 

Kvartalsrapport 1 och 2 ändras till Ekonomirapport 1 och 2. 

(sid 10) 7.5 sista punkten ”Beskrivning hur de av KF utpekade 

fokusområdena för året beaktas”, tas bort. 

 

Efter ovanstående redaktionella ändringar föreslås  

Kommunfullmäktige fastställa den omarbetade versionen av Principer för 

styrning och uppföljning av mål och resurser. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTTU5ZWFRNDF5Ymc/view?usp=sharing
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Kf § 39 
Ks § 57   Dnr 9015/119.109 
 
Kommunfullmäktiges styrkort 2016 
 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort samt prioriterade 

fokusområden. 

 

Underlag  
Kommunfullmäktiges styrkort 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

 

 Att ta bort de prioriterade fokusområdena i kommunfullmäktiges 

styrkort. 

 

 Att anta Kommunfullmäktiges styrkort 2016. 

 
Ändringsyrkande Patrik Nilsson (s):  
Årets resultat ändras från minst 2% till minst 1% av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Patrik Nilssons ändringsyrkande och 

finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Att ta bort de prioriterade fokusområdena i kommunfullmäktiges 

styrkort. 

 

 Att efter ovanstående ändringsyrkande anta Kommunfullmäktiges 

styrkort 2016 

 

 

 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeWlFbWFmYmhoaFk/view?usp=sharing
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Kf § 40  
Ks § 58  Dnr 9015/123.109 
 

Kommunstyrelsens styrkort 2015-2017 
 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-08-26,§74 

att ”kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort godkänns 

och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande i 

kommunfullmäktige”. 
 

I bilaga redovisas förslag på revidering utifrån: 
 

1.   Styrkortets övergripande nivå 

Måtten ”Inköp/leasing av elbil för SHBK el bilpool” och 

”Inköp ny cykel kommunkontoret”  i perspektiv” Hållbar 

utveckling & Tillväxt” (nyckelfaktor: Hållbara 

konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: 

•    Minska energiförbrukning i kommunens bilpool (mätt i 

antal inköpta liter bränsle) med 5% . 
 

2.   Mätbarhet 

Måttet ”Minska egen bilkörning genom att öka 

kollektivåkande/samåkandet till möten och konferenser”  i 

perspektiv” Hållbar utveckling & Tillväxt” (nyckelfaktor: 

Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: 

•    Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald 

bilersättning konto 5521/5522) med 5%. 
 

3.   Komplettering och korrigering 

a)   Måtten ”Enkät andel nöjda föräldrar förskola” och ”Ökat 

antal låntagare” i perspektiv ”Medborgare/Kund” 

(nyckelfaktor: God kommunal service) utgår och ersätts  

med: 

•   Betygsindex ”Förskola” (NMI) minst 70. 

•   Bibliotek NöjdKundIndex) minst 80% 
 

b)   I perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: 

Hållbara konsumtionsmönster) kompletteras med måttet: 

•  Minska matsvinnet inom måltidsverksamheten med 

10%. 
 

c)   Perspektivet ”Medborgare/Kund” kompletteras med 

nyckelfaktor ”Attraktiv livsmiljö” och måtten: 

•  ”Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i 

centralorten för möjliggörande av trygghetsboende” 

(flyttas från perspektiv ”Hållbar utveckling”) då det bör 

ses som en nedbrytning av kommunfullmäktiges mått 

”NöjdRegionIndex” i Medborgarperspektivet.  

•  Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet, ranking 

45 
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Forts: Kf § 40 
 

Bilaga: Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-26, §74 

Bilaga: Kommunstyrelsens styrkort -  Förslag till revidering 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

kommunstyrelsens styrkort för 2015-2017 enligt förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens 
förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcmtiUElWeDlSN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdUxOdERNd3VnM0E/view?usp=sharing
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Kf § 41  
Ks § 60   Dnr 9015/121.109 

 

Barnomsorgsavgift fristående förskolor 
 

Föräldrar som har sina barn placerade på föräldrakooperativet 

Drömvallen i Robertsfors kommun har reducerad barnomsorgsavgift 

med 10 %. Anledningen till detta var att föräldrarna förväntades göra 

arbetsinsatser på kooperativet. När avtal om ersättning till 

föräldrakooperativ upprättades togs hänsyn till detta. Dessa 

förhandlingar upphörde när regelverket kring ersättning till 

fristående förskolor och skolor infördes. 
 

Enligt dessa regler ska kommunen ersätta fristående verksamhet 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

sina resurser till den kommunala förskolan (egen regi). 

Bruttokostnaderna skall dessutom reduceras med kommunens 

genomsnittliga barnomsorgsintäkter. Bidragsbeloppen fastställs 

årligen i december månad av kommunstyrelsen. 
 

Enligt dagens regler kan barnomsorgsavgiften administreras endera 

av kommunen eller den fristående förskolan. Drömvallen har valt att 

Robertsfors kommun ska administrera barnomsorgsavgiften – d v s 

fakturerar och tar in barnomsorgsavgiften. Med denna modell ska 

bidragsbeloppet beräknas exklusive avgifter och detta belopp 

har Drömvallen erhållit. 
 

Det innebär att Drömvallen får full ersättning samtidigt som 

Kommunen subventionerar föräldrarna med 10 %. Effekten av detta 

blir att kommunen får högre nettokostnader för Föräldrakooperativet 

än för den egna verksamheten. Dessa regler innebär att alla föräldrar 

inte har samma villkor då det gäller barnomsorg och avgifter till 

denna. 

 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår 2015-05-11 § 30 

kommunstyrelsen att inga subventioner ska utgå och att samma 

avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående 

förskolan från och med den 1 juli 2015. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inga 

subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de 

kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli 

2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens 
förslag 
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Kf § 42 
Ks § 61   Dnr 9015/124.109 
 
Maxtaxa barnomsorgsavgifter 
 

Skolverket har meddelat att förordningen (2001:160) statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats 

och ändringen innebär att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) 

indexeras och höjs från 42 000 kr till 42 890 kr.   

 

Den nya högsta avgiftsnivån skall tillämpas från och med den 1 juli 2015.  Det 

yngsta barnet räknas som barn 1. Barn 4 har ingen avgift. 

 

Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa maxtaxa 

barnomsorgsavgifter enligt förslag att tillämpas från och med 2015-07-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMHpIQ1JBb2FZeW8/view?usp=sharing


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2015-06-08  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Eva Glaas  

 

 

Kf § 43  
Ks § 63  Dnr 9015/72.109 
 
Tilläggstext i slamtaxan angående “tungt lock” 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-20 § 21 att anta den reviderade 

slamtaxan, men att återremittera punkten “Avgift för tungt lock”, för att få 

inskrivet i taxan vad definitionen av tungt lock innebär. 

 

På kommunens hemsida finns information om vad man ska tänka på när det 

gäller brunnslock. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att komplettera slamtaxan med 

nedanstående text vid punkten  “Avgift för tungt lock”: 

 

   Lock ska inte väga mer än 20 kg. Om locket går att dra åt sidan 

utan att lyftas kan en vikt på 35 kg vara acceptabelt, då ska locket ha någon 

form av handtag.  

   

  Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 44 
Ks § 65   Dnr 9015/122.109 
 
Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.  
 

Yrkanden 

Lars Bäckström (c) yrkar avslag till förslaget. 

Kenneth Isaksson (m) yrkar avslag till förslaget. 

Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget. 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det liggande 

förslaget vunnit bifall. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande 

Nej-röst för Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik 

Nilssons yrkande. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.  

 

Reservation 

Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth 

Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget. 

_  _  _ 
 
Yrkanden 

Gabrielle Boström (kd), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m), Marta 

Pettersson (c ) och Lars Bäckström (c ): Ärendet återremitteras och en 

konsekvensanalys görs. 
 

Patrik Nilsson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras och en konsekvensanalys görs. 
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Kf § 45  
Ks § 66   Dnr 9013/193.109 
 

Svar till motion 9/2013 – Omorganisation av räddningstjänsten  
 

Under slutet av 2013 infördes på förslag FIP-bil för Räddningstjänsten i 

Robertsfors. Försöksperioden fram till 2015 har utvärderats och kommer att 

bli permanent men som frivilligt för respektive befälen att vara med att 

hantera denna FIP-bil. Frivilligt eftersom det är deltidsbrandmän och ibland 

kan det av praktiska själ vara svårt att hantera bilen men i det stora hela så 

kommer FIP-bil och funktion att användas i Robertsfors. 

 

För Ånäset kommer det att på sikt (2015/2016) köpas in nya bilar som har en 

nyare och modernare släckfunktion vilket gör att det blir mindre bilar och 

med möjlighet att under frostfria perioden av året kunna även ha en FIP-bil i 

detta fall även kallat offensiv enhet. 

 

Landstinget bestämmer om IVPA funktionen kan få genomförs av 

Räddningstjänsten. Idag finns inte något avtal mellan Räddningstjänsten och 

Landstinget, diskussioner pågår över hela Västerbotten dock finns inte något 

klart beslutsunderlag. Om Räddningstjänsten skulle utföra IVPA kommer 

det innebära kostnadsökningar för antingen Landstinget eller Robertsfors 

kommun. 

 

Räddningschef Lars Tapani kommer under 2015 tillföra ytterligare 

information om FIP och IVPA. 

  

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och 

att därmed anse motionen besvarad. 

 

Tilläggsyrkande 
Lars Bäckström (c): Kommunstyrelsens presidium uppdras att förhandla 

med Landstinget angående IVPA. 

 

Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

och finner att tilläggsyrkandet avslås. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar Allmänna utskottet att avslå 

tilläggsyrkandet. 
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Forts Kf § 45 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och 

att därmed anse motionen besvarad. 

      

  Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen 

angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse 

motionen besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsen förslag 
 

 

 

 

Underlag 
Motion 9/2013 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfY0FyVGFJbXYtclk/view?usp=sharing
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Kf § 46  
Ks § 67  Dnr 9015/24.109 
 
Motion 3-2015 - Förskoleklassens undervisningstid 
 
Alliansen föreslår i motion 3/2015 ”Förskoleklassens undervisningstid” att 

rast inte skall räknas in i elevernas garanterade tid i förskoleklassen i 

Robertsfors kommuns skolor från och med höstterminen 2016. 

I läroplanen och i Skolverkets stödmaterial ”Förskoleklassen – uppdrag, 

innehåll och kvalitet” lyfts leken fram som en väsentlig del av det aktiva 

lärandet. 

 

”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta 

intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och 

kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för 

elevernas egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan 

eleverna utveckla förmågor som motorik, turtagning, samförstånd, 

koncentration och uthållighet. 

 

Det handlar om att låta leken, både den spontana och den konstruerade, få 

ta utrymme i verksamheten. Att barn genom leken får upptäcka och 

undersöka utan att riskera att misslyckas eller förväntas komma fram till ett 

rätt eller fel svar stärker barns självkänsla. Detta kan leda till att barn 

vågar närma sig nya situationer vilket i sin tur kan motivera dem att vilja 

lära sig mer.” 

 

Rektorerna på kommunens skolor anser leken vara en viktig del av det 

pedagogiska arbetet och anser att den precis som idag skall ingå i den 

garanterade undervisningstiden. 

 

I motionen hänvisas till att Nybyskolans förskoleklass inom 

undervisningstiden har en rast om 20 minuter. Det är riktigt att den 

pedagogiska utevistelsen på schemat har getts beteckningen ”rast” – detta är 

dock enligt personal och rektor inte korrekt då det handlar om utevistelse 

och lärande lek. 

 

Nybyskolans förskoleklass har haft olika upplägg för utevistelse genom 

åren. Under en period har dagen börjat med utevistelse och en annan period 

har dagen avslutats med utevistelse. För tillfället har man valt att förlägga 

utevistelsen under samma tid som övriga skolans rast på förmiddagen, då 

man sett detta som en bra möjlighet för lärande lek och social träning. Under 

hela utevistelsen finns den pedagogiska personalen med barnen.  
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Forts Kf § 46 
 

Utevistelsen ingår med andra ord som en viktig del i det pedagogiska arbetet 

med barnen. 

 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår 2015-05-11 §35 kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara 

besvarad. 

 

Yrkanden 

Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen 

Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans 

Lindgrens yrkande vunnit bifall. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående anse 

motionen vara besvarad. 

 

 

Reservation 

Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth 

Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget. 

 

_  _  _ 

 

 

Yrkanden 

Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen. 

Hans Lindgren (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

 

Underlag 
Motion 3-2015 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfT3lhYWJxLXlRLUk/view?usp=sharing
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Kf § 47  
Ks § 68   Dnr 9015/45.109 
 
Motion 4-2015 - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Alliansen föreslår i motion 4/2015 att Robertsfors kommun undersöker 

möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Senast frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid var aktuell i Robertsfors 

kommun var 2004. Efter en utredning av dåvarande rektorer beslöt 

dåvarande Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-07 § 100 att inte erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid, p g a att behovet ansågs för litet för att 

motivera den ökade kostnaden. 

 

Enligt en rundringning till kranskommunerna och till Umeå kommun 

framkommer att endast Umeå och Nordmaling erbjuder barnomsorg på 

obekväm arbetstid i dagsläget. Umeå har en förskola som erbjuder detta och 

i Nordmaling finns en dagbarnvårdare som kombinerar sitt egen-företagande 

med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Förskolecheferna i Robertsfors kommun upplever inte att det i dagsläget 

finns ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån de kontakter de 

har. Dock ställer de sig positiv till en ny utredning om behovet skulle 

komma att uppstå. 

 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår 2015-05-11 § 36 kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

Yrkanden 

Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen 

Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande 

Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans 

Lindgrens yrkande vunnit bifall. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

 

Reservation 

Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth 

Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget. 
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Forts Kf § 47 
 

Yrkanden 

Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen 

Gunnar Parment (v): Bifall till motionen 

Lars Bäckström (c): Bifall till motionen 

Hans Lindgren (s): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

Inga-Britt Berglund (s): Återremiss till kommunstyrelsen 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

Underlag 
Motion 4-2015 

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

Protokoll bou 2015-05-11 § 36 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMTNOSFRxN0RMbVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfVndVQ0hZQ2x4VXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfQzN3MjkxZ1JCM00/view?usp=sharing
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Kf § 48 
 
Delgivningar 
 

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

 

 

 

 


