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Ks § 41 
 
Information – Bästa skola 
 
Hilda Östlund informerade om arbetet med ”Bästa skola” 

 

Problem, orsaker och åtgärder samt uppföljning och fortsatt fokus 

på betyg och bedömning, elevhälsans arbete och ledning och 

styrning. Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen tackade för informationen. 
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Ks § 42   Dnr 9016/127.109 
 

Ekonomirapport 1 - 2016 
 

Underlag 
Ekonomirapport 1 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att de verksamhetsområden som 

prognostiserar ett underskott skall inlämna en åtgärdsplan för hur 

det prognostiserade underskottet ska minskas till noll. 

 

Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 6 

september. 
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Ks § 43    Dnr 9016/129.109 
 

Budget 2017 och plan 2018-2019 
 

Utdebitering 
Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 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 2017 har kommunfullmäktige i sitt styrkort beslutat att Årets resultat skall 

vara 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Förslaget till 

beslut innebär att Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag.  

 

Regeringens beslut om extra pengar till flyktingmottagning för asylsökande och 

nyanlända är medtaget med 849 tkr. Lägger man resterande intäkt på 4 400 tkr 

till Årets Resultat så blir resultatet 8 579 tkr vilket i så fall motsvarar 2 procent i 

resultat. 

 

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 2015-06-08 för planperioden 

föreslås förändringar med följande belopp: 

 

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: 
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Forts ks § 43 

Driftbudget och plan Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunrevisorerna -540 -560 -580 

Kommunstyrelsen -382 006 -391 556 -401 344 

Överförmyndarnämnd -659 -669 -679 

Jävsnämnd -35 -37 -39 

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

Avskrivningar -17 500 -18 000 -18 500 

Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 
för planperioden 2017-2019. 

Resultaträkning 2017-2019 
     

Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan 
 

Invånarantal 6720 SKL 16:17 2015 2016 2017 2018 2019 

Tkr 
     

Kommunrevisorerna -521 -521 -540 -560 -580 

Kommunstyrelsen -353 677 -368 508 -382 006 -391 556 -401 344 

Överförmyndarnämnd -592 -649 -659 -669 -679 

Jävsnämnd -20 -33 -35 -37 -39 

Delsumma 1 -354 810 -369 711 -383 240 -392 822 -402 642 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -17 253 -17 000 -17 500 -18 000 -18 500 

Pensionskostnader utöver PO -11 897 -11 000 -11 500 -12 000 -12 500 

Verksamhetens nettokostnader -383 960 -397 711 -412 240 -422 822 -433 642 

Extra ers till välfärd/flyktingmottag 
  

849 
  

Skatt, utjämning och generella stb 395 942 402 998 416 271 425 550 434 641 

Finansnetto -1 332 -1 200 -700 -1 000 -1 200 

Resultat före extraordinära poster 10 651 4 087 4 180 -1 728 201 

Extraordinära poster netto 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 10 651 4 087 4 180 -1 728 201 

Alt 2 inklusive extra pengar (5249 tkr) 
  

8 579 3 521 5 450 
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FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag 

Tkr 
  

Budget Plan 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Den löpande verksamheten 
     

Årets resultat 10 651 5 108 4 180 -1 728 201 

Justering för avskrivningar o nedskrivning 17 253 17 500 17 500 18 000 18 500 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före 
     

förändring av rörelsekapital 27 904 22 608 21 680 19 728 18 701 

Ökning av kortfristiga fordringar -1 888 0 0 0 0 

Ökning av varulager -327 0 0 0 0 

Ökning av kortfristiga skulder 6 065 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verks 31 754 22 608 21 680 19 728 18 701 

Investeringsverksamheten 
     

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

Investeringar i materiella tillgångar -16 775 -26 000 -40 000 -20 000 -20 000 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 0 

Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverks -14 979 -26 000 -40 250 -20 250 -20 250 

Finansieringsverksamheten 
     

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Amortering av skuld -20 000 -20 000 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar -4 199 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 1 946 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverks -22 253 -20 000 0 0 0 

Årets kassaflöde -7 274 -23 392 -18 570 -522 -1 549 

Likvida medel vid årets början 76 463 69 189 45 797 27 227 26 705 

Likvida medel vid årets slut 69 189 45 797 27 227 26 705 25 156 
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BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag 

   

Budget Plan 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tillgångar 
     

Anläggningstillgångar 212906 214000 216000 219662 223096 

Omsättningstillgångar 98043 88424 89 000 88000 88000 

Summa tillgångar 310949 302424 305 000 307662 311096 

Eget kapital, avsättningar o skulder 
     

Eget kapital vid årets ingång 165877 176528 181636 185816 184088 

Årets resultat 10651 5108 4180 -1728 201 

Avsättningar 3215 3300 3300 3300 3300 

Långfristiga skulder 40000 20000 20000 20000 20000 

Kortfristiga skulder 91206 97488 95884 100274 103507 

Summa eget kaptial, avs och skulder 310949 302424 305000 307662 311096 

 

Bilaga: Budget 2017 och plan 2018-2019 

 

Tf kommunchefs förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget för 2017 och plan 

för 2018-2019. 

 Skattesatsen för år 2017 fastställs till 23:15 per skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens ordförande förslag till beslut 
Bifall till t.f kommunchefs förslag till budget 

1 miljon avsätts ytterligare i en riktad insats inom särskilt boende för att avdelningar går från 

var annan helg till var tredje helg. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare 

 Följa om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö 

 På vilket sätt utarbetas under hösten i samverkan med verksamheten och den fackliga 

organisationen. 

 

Ajournering begärs, mötet återupptas efter fem minuter. 

 

Yrkande 1 

Lars Bäckström (c): Bifall till t.f kommunchefs förslag till budget för år 2017, men  

att 2 miljoner kr. avsätts ytterligare i riktad insats inom särskilda boenden för att minska var 

annan helg arbete till arbete var tredje helg samt att ensambemanningen nattetid vid våra 

HVB-hem upphör.  
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Forts § 43   Dnr 9016/129.109 
 

Yrkande 2 

Lars Bäckström (c): Att invånarantalet höjs med ytterligare 20 personer i 

budgetunderlaget.  

 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till lagt förslag 

Hans Lindgren (s) bifall till lagt förslag 

Kenneth Isaksson (m) bifall till Lars Bäckström yrkande 

Gabrielle Boström (kd) bifall till Lars Bäckström yrkande  

 

Ordföranden ställer lagt förslag mot Lars Bäckströms yrkande 1, och finner att lagt förslag 

vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för Patrik Nilssons förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande  

 

Omröstningsresultat: Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 

Patrik Nilssons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms yrkande 2, att invånarantalet höjs 

med ytterligare 20 personer i budgetunderlaget, och finner att det vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att skattesatsen för år 2017 fastställs till 23:15 per skattekrona. 

 

 Att godkänna budget för 2017 och plan för 2018-2019. 

 

 Att 1 miljon avsätts ytterligare i en riktad insats inom särskilt boende för att 

avdelningar går från var annan helg till var tredje helg. 

-Att vara en attraktiv arbetsgivare 

-Följa om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö 

-På vilket sätt utarbetas under hösten i samverkan med verksamheten och den fackliga 

organisationen. 

 

 Att invånarantalet höjs med ytterligare 20 personer i budgetunderlaget. 

 

 

 

Lars Bäckström (c) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet till förmån för eget yrkande. 
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  Ks § 44  Dnr 9016/131.109 
 

Omfördelning av investeringsbudget 
 

Vid Jenningsskolan F-3 och Fritids Jennings finns på baksidan mot 

skogen diverse lekutrusning. Sedan flytten har det uppdagats att 

underlaget inte håller och att dräneringen av marken måste 

åtgärdas. Problemen är mycket stora och har påtalats av personalen 

både ur säkerhetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt. Se bilaga 1 

för bilder på hur det sett ut under våren. Läget är sådant att något 

måste göras och Samhällsbyggnadskontoret har ca 200 tkr för 

ändamålet, men beräknar att detta endast räcker till att göra något 

åt området närmast huset som visas i bild 4 i bilaga 1. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-05-20 meddelat barn- och 

utbildning att det krävs ytterligare 200 tkr för att åtgärda de 

problem som framgår av bildserien enligt bilaga 1. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-10 (§47) fattades 

beslut om investeringsbudget för 2015. Denna omfattade 1 550 tkr 

till etapp 1 av ett-till-ett-satsningen. Under 2015 förbrukades 683 

tkr, men beställning på kringutrustning och utbildning kunde inte 

slutföras under året vilket föranledde att kommunfullmäktige vid 

sitt sammanträde 2016-04-18 (21) beslutade att överföra 867 tkr 

för etapp 1 till investeringsbudget 2016. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-21 (§54) fattades 

beslut om investeringsbudget där barn- och utbildning tilldelades 

ett ”klumpanslag” på 1 300 tkr för inventarier, utemiljö etc. I 

klumpanslaget var avsatt 210 tkr till inköp av smartboards till 

ytterligare fem klassrum.  
 

Vi har 2016-05-18 erhållit beräknat slutpris för de utbildningsdelar 

som återstår i etapp 1 och dessa landar på 398 tkr, vilket medför att 

det återstår 225 tkr, vilket motsvarar inköp av fem smartboards. Då 

smartboard är att betrakta som ett viktigt pedagogiskt verktyg för 

att nå effekt och bra resultat av ett-till-ett-satsningen bör det kunna 

betraktas som en del av den första etappens investering och 

därmed inte kräva beslut om omfördelning. 
 

Aktivitet Tkr 

Budget Etapp 1: ett-till-ett 1 550 
Förbrukat 2015 -683 

Överfört till 2016 867 

Förbrukat 2016 -244 
Beställt ej fakturerat 
utbildning -398 

Återstår 225 

Inköp 5 Smartboard -225 

SUMMA ÅTERSTÅR 0 
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Forts ks § 44 
 

Utifrån ovanstående lämnar detta ett utrymme på 210 tkr i barn- 

och utbildnings klumpanslag som kan frigöras för dränering av 

utemiljön vid Jenningsskolan. 

 

Bilaga 1: Bildserie av utemiljö vid Jenningsskolan 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 

210 tkr från barn- och utbildnings klumpanslag till 

Samhällsbyggnadskontoret för dränering av utemiljön vid 

Jenningsskolan. 
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Ks § 45  Dnr 9016/130.109 
 
Yttrande över Trafikverkets rapport åtgärder för 
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV2016/19427) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har gett Robertsfors kommun möjlighet att yttra sig 

över förslagen i rapporten Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. 

Robertsfors drabbas dubbelt. Först har staten valt att prioritera ner 

Robertsfors i de statliga transportplanerna under många år. Små 

medel för utveckling av vägnätet har gått till Robertsfors. Följden 

har blivit en succesivt allt sämre standard När standarden slutligen 

blivit allt för låg slår staten till igen genom att sänka hastigheterna 

på vägarna. Robertsfors straffas således dubbelt av staten. 

Robertsfors kommun anser att: 

 Trafikverket bör redovisa hur de har vägt de 

transportpolitiska målen mot varandra, dvs hur ökad restid 

har vägts mot ökad säkerhet? Kommunen saknar även 

konsekvensanalyser som visar effekterna för näringslivet 

samt för polisen. 

 

 Det är en av statens grundläggande uppgifter att 

tillhandahålla ett väl fungerande vägnät. 

 

 Staten ska prioritera kostnader för underhåll och utveckling 

av vägnätet framför hastighetssänkningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut. 

Robertsfors kommun motsätter sig en sänkning från 90 km till 80 

km. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Trafikverkets rapport 

Remiss 
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Ks § 46  Dnr 9016/128.109 
 

Kommunstyrelsens styrkort 2017 
 

Underlag 
Styrkort 

Nyckelfaktorer delaktiga medborgare 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Att godkänna kommunstyrelsens styrkort 2017. 
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Kommunchef  
 

 

 

 

 

 

Ks § 47   Dnr 9016/125.109 
 
Angående granskning av studiefrämjandets verksamhet 
i Umeåregionen 
 

Med anledning av det uppkomna ärendet om otillbörlig 

verksamhet hos Studiefrämjandets Umeåavdelning finns behov av 

att korrigera inrapporterad verksamhet. 

Eftersom kommunbidraget till studieförbunden bygger på den 

verksamhet som rapporteras till Folkbildningsrådet bör 

Robertsfors Kommun utgå från rådets beslut och 

rekommendationer när det gäller korrigering och återtag. 

Folkbildningsrådet har detaljgranskat Studiefrämjandets 

rapportering för verksamhetsåret 2014 och utifrån detta beslutat att 

stryka en viss andel studietimmar för 2014 och schablonmässigt 

stryka samma andel timmar för verksamhetsåren 2011-2013. 

  

Den hantering som undertecknad föreslår bygger i stort på samma 

principer som även tillämpats i Umeås beslut i ärendet. Utifrån att 

riktlinjerna för bidrag till studieförbunden är olika mellan 

kommunerna kan Robertsfors inte rätt av följa Umeås beslut. 

 

Bilaga 
Slutredovisning, granskning av Studiefrämjandet 

Statsbidrag, återtag och omfördelning 

Redovisning per kommun 

PM 2016-05-17, Magnus Hansson 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Att korrigera Studiefrämjandets rapporterade verksamhet 

för Robertsfors kommun enligt de schabloner som beslutats 

av Folkbildningsrådet för verksamhetsåren 2011-2014. 

 

 Att återkräva bidrag från Studiefrämjandet för 

verksamhetsåren 2011 – 2014. 

 

 Att se över och återkomma, via kommunstyrelsen, kring 

hur dessa medel sedan ska budgeteras.  

 

 

 

 

Hans Lindgren (s) anmälde jäv och deltog ej i ärendet. 
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Ks § 48   Dnr 9016/102.109 
 
Revisionsrapport - Granskning av barn som far illa eller 
riskerar att fara illa 
 

När barn och unga far illa/riskerar att fara illa finns en skyldighet 

att detta ska anmälas till kommunens socialnämnd. I lagstiftning 

regleras även hur handläggning av ärenden ska ske. Bristfälliga 

handläggningsrutiner kan riskera att verksamheten inte bedrivs på 

avsett sätt. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt att handläggning av ärenden avseende 

barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 

intern kontroll. 

 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att handläggning 

av ärenden avseende barn och unga i begränsad utsträckning sker 

på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är 

bristande. 

 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen: 

 Säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår 

uppgifter som ingår i det systematiska arbetet med att säkra 

kvaliteten i handläggning och samverkan i barn/unga-

ärenden. 

 Säkerställer att det genomförs ett systematiskt 

informationsarbete i syfte att informera all 

anmälningsskyldig verksamhet om krav i lagstiftningen 

kring barn/unga-ärenden. 

 Säkerställer att delegationsbeslut i barn/unga-ärenden 

anmäls till kommunstyrelsen. 

 Tydliggör och dokumenterar (exempelvis i 

samverkansavtal) roll- och arbetsfördelning mellan 

samtliga inblandade parter. 

 Ser över behovet av att ta upp socialjouren i Umeå som 

delegat i kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Underlag 
Revisionsrapport  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och beslutar 

översända den till socialkontoret för åtgärder enligt revisionens 

rekommendationer.  

 

Vidtagna åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsens 

sammanträde den 6 september 2016. 
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Jävsnämnd 
Fullmäktigeberedning 

 

 

 

 

 

 

Ks § 49   Dnr 9016/103.109 
 
Revisionsrapport - Granskning av ansvarsutövande 
2015 
 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna 

årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fullmäktige-

beredningar. Denna granskning avser kommunstyrelsens, 

nämndens och fullmäktigeberedningens ansvarsutövande och ingår 

som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande 

menas styrelsens/nämndens/beredningens aktiva åtgärder för att 

leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis bedöms att styrelsens, nämndens och 

fullmäktigeberedningens ansvarsutövande i huvudsak har varit 

tillräcklig under år 2015. 

 

Revisionen rekommenderar styrelsen: 

 

 Att reflektera över om förhållandet mellan styrelsens 

styrning och kontroll inom de olika verksamhetsområden 

känns lämplig. 

 

 Att strategiska styrdokument fastställs av styrelsen. 

 

 Att arbeta för ökad måluppfyllelse i verksamheterna. 

 

Underlag 
Revisionsrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutar att arbeta 

utifrån revisionens rekommendationer. 

 

Revisionsrapporten översänds till Jävsnämnden och 

Fullmäktigeberedningen för beaktande. 
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Ks § 50  Dnr 9014/23.007 
 

Återrapportering - Revisionsrapport, Hantering av 
privata medel 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens revisorer har PWC granskat hantering 

av privata medel inom äldre- och handikappomsorgen. I syfte att 

stärka den interna kontrollen och följa redovisningsreglerna  ger 

revisorerna fyra rekommendationer. 

 

ÄHO-chef Ewy Andersson har i skrivelse redovisat på vilket sätt 

verksamheten har vidtagit åtgärder för att följa revisorernas 

rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande - Hantering av privata medel 

 

Socialutskottet har 2016-05-16 beslutat överlämna yttrande över 

revisionsrapporten om hantering av privata medel till 

Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av revisionsrapport, 

Hantering av privata medel. 
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Kf  

 

 

 

 

Ks § 51   Dnr 9015/216.109 

Yttrande över återremiss motion 9/2015 - Förenklad 
biståndsbedömning 
 

Kommunfullmäktige återremitterade rubricerat ärende 2016-02-29 

§ 4. 

Beslutsunderlag 

Yttrande - motion 9/2015 

Skrivelser från pensionärsföreningar 

Protokoll su § 48 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen 9/2015. 

 

Gabrielle Boström (kd) bifall till motionen 

Lars Bäckström (c) bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (m) bifall till motionen 

Kjell-Åke Nilsson (s) bifall till lagt förslag 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förslaget 

att avslå motionen vunnit bifall. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen 9/2015. 
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Ks § 52   Dnr 9016/126.109 

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart 
omhändertagande jml LVU § 6 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lag om Omhändertagande av Unga(1990:52) så får 

socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som 

nämnden har förordnat besluta om omedelbart omhändertagande 

av barn. 

 

Kommunstyrelsen är tillika socialnämnd och därigenom är 

kommunstyrelsens ordförande tillika socialnämndens ordförande i 

lagens mening. I kommunstyrelsens delegationsordning är även 

Kommunstyrelsens socialutskotts ordförande förordnad att fatta 

beslut om omedelbart omhändertagande. 

 

För att försäkra sig om att något barn far illa med anledning av att 

det inte finns någon tillgänglig ledamot som har förordnande att 

fatta beslut om omhändertagande så rekommenderas 

kommunstyrelsen att förordna ytterligare en ledamot. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att förordna Lars Bäckström att besluta 

om omedelbart omhändertagande enligt LVU § 6. 
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Kf  
 

 

 

 

 

Ks § 53   Dnr 9016/120.109 
 
Styrdokument för krisberedskap - 2016-2018 
 

Bakgrund 
Kommunerna har en skyldighet enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) att ha en risk- och 

sårbarhetsanalys och en plan för hur kommunen ska hantera 

extraordinära händelser.  

 

I kommunöverenskommelsen (som trädde i kraft 2014-01-01) 

framgår också att kommunen ska ha ett styrdokument för arbetet 

med krisberedskap. Dessa tre dokument ska antas för varje ny 

mandatperiod. 

 

Då Robertsfors kommun har ännu inte antagit ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap för mandatperioden 2015-

2018, begär Länsstyrelsen en redogörelse från kommunen om 

tidsplanen för arbete med och fastställande av dessa dokument. 

Redogörelsen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2016-06-10. 

 

Underlag 
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 

Tjänsteskrivelse 2016-05-02 

Svar på begäran - Länsstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

styrdokument för krisberedskap 2016 - 2018. 
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Shbk  
 

 

 

 

 
Ks § 54   Dnr 9016/82.109 
 
Avskrivning del av vattenfaktura 
 

NN i Bygdeå har haft vattenläcka, läckan inträffade i samband 

med sjukhusvistelse. 

 

Vid detta tillfälle läckte det 891m3, normal vattenförbrukning 

26m3. 

 

GVA-ingenjören har beräknat hur mycket som skall skrivas av 

enligt ABVA. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att skriva av 9108 kr enligt kommunens 

policy (ABVA). 
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Ks § 55   Dnr 9016/52.109 
 
Arrende av mark inom fastigheten Edfastmark 7:34 
 
En kommunmedborgare har ansökt om att få arrendera mark för att 

hålla två hästar året om. 

 

Platsen är fotbollsplanen på Rotberget. 

 

Fotbollsplanen ligger inom område med detaljplan. För att hålla 

häst inom detaljplanerat område krävs tillstånd, en ansökan är 

inlämnad till miljö. 

 

Miljö har inte fattat något beslut men har muntligen meddelat att 

man är tveksam till hästhållning med tanke på befarade 

olägenheter från flugor, gödselhantering, risk för allergi och lukt. 

Om man arrenderar ut planen medför detta att ingen annan får 

tillträde till planen för att spela fotboll eller andra aktiviteter. 

 

Vintertid används planen som snöupplag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att inte arrendera ut planen på 

Rotberget. 
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   Shbk 

 
 

 

 

 

 

Ks § 56  Dnr 9016/31.109 
 
Försäljning av del av fastigheten Överklinten 3:77 
 

Ägare av fastigheten Överklinten 3:78 vill köpa del av fastigheten 

Överklinten 3:77. Området som önskas förvärvas är ca 518m2. 

 

Marken ligger inom detaljplanerat område. 

 

Försäljningspris 20kr/m2 i enlighet med kommunens 

försäljningspris, totalkostnad 10 360kr. 

 

Kommunen har ingen teknisk utrustning eller intressen varken 

under eller ovan mark enligt GVA-ingenjören. 

                   

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att avyttra denna del av fastigheten 

Överklinten 3:77, för 20kr/m2 totalt 10 360kr. 

 

Avstyckning görs så att den inte hindrar infarten till 

grannfastigheten Överklinten 3:79. 

 

Köparen ska stå kostnader för avstyckning, fastighetsreglering och 

lagfart. 
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   Shbk 

 
 

 

 

 

 

Ks § 57   Dnr 9016/11.109 
 
Försäljning av fastigheten Nybyn 4:29 
 

En förfrågan om att få köpa fastigheten Nybyn 4:29 för 4000kr har 

inkommit. Arrendatorn har kostat på fastigheten 16 000 kr. 

 

Tomten är 1132m2 stor. 

 

Försäljningspris 20kr/m2 i enlighet med kommunens riktlinjer för 

försäljning av mark. 

 

(Kf 2011-06-15 § 56). Totalkostnad 22 640kr. 

 

Tf kommunchefs förslag till beslut 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att försäljningspriset för 

fastigheten Nybyn 4:29 blir 22 640kr. 

 

 Köparen ska också stå för lagfartskostnaden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet återremiteras. 
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   Kommunchef  

 
 

 

 

 

 

Ks § 58   Dnr 9016/101.109 
 
Bibliotekets lokal i Robertsfors 
 

Åsa Grenholm har inkommit med en skrivelse beträffande 

renoveringsbehovet av huvudbibliotekets lokaler. 

 

Bilaga: 
Skrivelse 

Protokoll bou § 22 

   

Kommunstyrelsens beslut 
   

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra 

en lokalutredning med översiktlig kalkyl inför kommande års 

investeringsbudgetar. Uppdraget bör omfatta att undersöka 

möjligheten att nyttja extern kompetens i form av ex-jobb eller 

liknande.   
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   Kommunchef  

 
 

 

 

 

 

Ks § 59   Dnr 9016/123.109 
 
Jenningsskolans lokaler 
 
En skrivelse har inkommit från personalen på Jenningsskolan 

gällande skolans lokaler. Skrivelsen har behandlats av barn- och 

utbildningsutskottet 2016-05-16 § 34. 

 

Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2016-04-11 §22, 

behandlades en skrivelse från bibiliotekschef Åsa Grenholm 

angående renoveringsbehov av huvudbibliotekets lokaler.  

 

Då Åsa Grenholms skrivelse också omfattar förslag som berör f d 

IP-programmets lokaler så finns stark koppling mellan denna 

skrivelse och den som nu inkommit från Jenningsskolans personal. 

 

Bilagor: 
Skrivelse från personal på Jenningsskolan 

Skrivelse från bibliotekschef 

Protokoll bou § 22, 2016-04-11  

Protokoll bou § 34, 2016-05-16 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i den 

tidigare föreslagna lokalutredningen även beakta skrivelsen från 

personalen på Jenningsskolan. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2016-05-24             Sida 27         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

 

Ks § 60   Dnr 9016/122.109 
 
Slutrapport PISA 
 

Barn- och utbildningsutskottet har 2016-05-16 § 35 föreslagit 

kommunstyrelsen att godkänna slutrapport PISA. 

 

Bilaga: 

Slutrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner slutrapport PISA 2015. 
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   David Grahn 

Tobias Rosencrantz 
Carin Elofsson 

 

 

 

 

 

 

Ks § 61   Dnr 9016/124.109 
 
Arbetsmiljörapport 2015 
 

Barn- och utbildningsutskottet har 2016-05-16 § 36 beslutat 

föreslå kommunstyrelsen att godkänna arbetsmiljörapport 2015. 

 

Rapporten presenterades för fackliga företrädare och 

huvudskyddsombud den 3 maj 2016. 

 

Bilagor: 

Arbetsmiljörapport 

 

Enhetsrapporter: 

Arbetsmiljöåtgärder Förskolan 

Arbetsmiljöåtgärder Bygdeå och Djäkneboda skola 2015

 Arbetsmiljöåtgärder Jenningsskolan F-3 

Arbetsmiljöåtgärder Nybyskolan F-6 

Arbetsmiljöåtgärder Tundalsskolan 7-9 

Arbetsmiljöåtgärder Lärcentrum 

    Redovisning ärenden 2015 SAMSYSARB 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner arbetsmiljörapport 2015. 

 

 Sektorchefer uppdras att redovisa arbetsmiljörapporter till 

kommunstyrelsen. 
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Ks § 62   Dnr 9016/95.109 
 
Tillsyn Drömvallens fritidshem 
 

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2016-02-11. 

 

Barn- och utbildningsutskottet har 2016-04-11 § 21 beslutat 

föreslå kommunstyrelsen att godkänna tillsynsrapport för 

fritidshem Drömvallen. 

 

Bilaga: 
Tillsynsrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för fritidshem 

Drömvallen. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTEdyamxTdGNQb2M/view?usp=sharing
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Ks § 63   Dnr 9016/95.109 
 
Tillsyn Drömvallens förskola 
 

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 

§§, har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem 

och pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2016-02-11. 

 

Barn- och utbildningsutskottet har 2016-04-11 § 21 beslutat 

föreslå kommunstyrelsen att godkänna tillsynsrapport för 

förskolan Drömvallen. 

 

Bilaga: 

Tillsynsrapport 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för förskolan 

Drömvallen. 
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   Soc   

 

 

 

Ks § 64  
 
Remiss 2016:2, Effektiv vård 
 

Ärendebeskrivning 
En nationell samordnare har varit utsedd för att göra en analys av 

hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på 

ett mer ändamålsenligt och effektiv sätt.  

 

Samordnaren har lämnat sitt betänkande SOU 2016:2 till 

regeringen. Socialdepartementet har skickat ut förslaget på remiss. 

Robertsfors kommun är en av remissinstanserna som ges möjlighet 

att lämna ett remissyttrande. 

 

Beslutsunderlag 
SOU 2016:2, Effektiv vård 

 

Kommunstyrelsens socialutskott har 160411 föreslagit 

Kommunstyrelsen att avstå från att lämna remissyttrande över 

SOU 2016:2  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen avstår från att lämna remissyttrande över SOU 

2016:2 
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Kf  
 

 

 

 
Ks § 65   Dnr 9015/276.109 
 
Svar på motion 1/2016 - Inrätta en årlig återkommande 
Robertsforsgala 
 

Centerpartiet har lämnat in en motion där föreslaget är att 

Robertsfors kommun tar initiativ till inrättandet av en årlig 

återkommande Robertsforsgala, där framstående insatser 

uppmärksammas och premieras inom civilsamhället, näringsliv 

och offentlig sektor. Det uppdras till kommunens Tillväxtutskott 

att tillsammans med företrädare för näringsliv och civilsamhället ta 

fram formerna för en årlig återkommande Robertsforsgala. 

 

Underlag 
Svar på motion 1/2016 

Motion 1/2016 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

 Att Robertsfors kommun anordnar Robertsforsgalan 2016 i 

samverkan med andra organisationer i samhället som 

bedöms vara intressanta.   

 

 Att galan ovan utvärderas och att det lyfts till 

Kommunstyrelsen 2017 under Q1 om detta skall bli en 

återkommande aktivitet. 
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Äu  
 

 

 

 

Ks § 66  Dnr 9015/166.109 
 
Svar på medborgarförslag 3/2015 - Fruktträd som gåva 
till varje nyfött barn i kommunen 
 

Eva Söderberg har skrivit ett medborgarförslag om att Robertsfors 

kommun, med start 2016, ger varje nyfött barn en gåva i form av 

ett presentkort på valfritt fruktträd. Enligt förslaget planterar 

familjen trädet på egen mark. I de fall där de saknar tillgång till 

egen mark skall möjlighet finnas att plantera träden på en av 

kommunen anvisade platser och få hjälp med planteringen av 

trädgårdsmästare. 

 

Underlag 
Svar på medborgarförslag 3/2015 

Medborgarförslag 3/2015 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

 Att Robertsfors kommun ställer sig positiv till förslaget att 

ge varje nyfött barn ett presentkort på ett fruktträd som 

välkomstgåva. 

 

 Att Robertsfors kommun inte tillhandahåller allmän plats 

för de som inte har tillgång till egen mark. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Ärendet årterremiteras för att titta på andra sätt att uppmärksamma 

barn som föds i kommunen. 
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Kf  
 

 

 

 

Ks § 67   Dnr 9016/106.109 
 
Redovisning av 2015 års partistöd samt utbetalning av 
2016 års partistöd 
 

Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning 

av partistödet. 

 

Underlag 
Redovisning av 2015 års partistöd samt granskningsintyg. 

-Socialdemokraterna 

-Centerpartiet 

-Moderaterna 

-Vänsterpartiet 

-Liberalerna 

-Kristdemokraterna 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Med hänvisning till inkomna redovisningar och granskningar från 

de politiska partierna i Robertsfors kommun föreslår 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta: 

 

 Att godkänna inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter samt besluta att utbetala 2016 års 

lokala partistöd till de politiska partierna i Robertsfors 

kommun under juli månad 2016. 
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Magnus Hansson 
 

 

 

 

Ks § 68   Dnr 9016/90.109 
 
Målinriktat kulturstipendium 2016 
 

Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att 

stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden 

såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, 

hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. 

Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i 

kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, 

föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. 

 

Sex ansökning har inkommit. 

 

Underlag 
Ansökningar 

Normer och tidigare stipendiater 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Anna Hillbom, bildkonstnär och uppvuxen i Sikeå, tilldelas 

målinriktat kulturstipendium 2016. 

 

Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfUTI5cGFZQ1duV0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcXY5ZHJQekZISlk/view?usp=sharing
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Eva Marklund 
 

 

 

 

Ks § 69   Dnr 9016/92.109 
 
Ungdomsstipendium 2016 
 

Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 10 

000 kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, 

som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på 

annat sätt gett kommunen god PR. 

Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och 

stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få 

yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad 

utbildning. 

 

Fyra ansökningar har inkommit. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökningar 

Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
David Olofsson, Överklinten har tilldelats 2016 års 

ungdomsstipendium. 

Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den  

7 juni. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWk5OQ2hhQWVFMmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWTFjMlNpOE1BcFk/view?usp=sharing
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Ks § 70 
 
Delgivningar 
 

Umeå-regionen - Minnesanteckningar Regionrådet 

 

Robertsfors kommun - Beslut fattade med stöd av delegation, 

räddningschef  

 

Robertsfors kommun - Beviljat lotteritillstånd, Hem och Samhälle 

 

9016/87.109  Länsstyrelsen - Statsbidrag till fasadmålning och 

restaurering av Roseniusgården i Ånäset 

 

9016/111.109 Inspektionen flr vård och omsorg: Tillsyn av HVB 

barn och unga vid Mira i Ånäset 

 

Utförda livsmedelskontroller:  

Djäkneboda skola, Robertsfors Centralkök, Tundalsskolan, 

Bygdeå skola, Förskolan Skogsgläntan, Fritids Skräddaren, 

Nybyskolan, Förskolan Lillberget, Tundalsskolan (Hälsocaféet) 

 

Protokoll Allmänna utskottet: 160223, 160412  

Protokoll Sociala utskottet: 160223, 160411  

Protokoll Barn- och utbildningsutskottet: 160222, 160411 

Protokoll Tillväxtutskottet: 160126, 160129, 160307, 160509 
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 Ks § 71 
  

Beslut i sekretessärende 
 

Protokollet förvaras på Socialförvaltningen. 

 

 


