
 

ROBERTSFORS KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 

Kommunfullmäktige    

   

 

Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare underrättas om sammanträde 

 

Tid:  Tisdag 7 juni 2016, kl 13.00 

Plats: Centrumhuset i Robertsfors 

   
 

Ärenden: 
____________________________________________________________________________________________ 

 

1 Fullmäktiges öppnande - Ingrid Sundbom vice ordförande 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 Upprop 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 Val av justerare  

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Tid och plats för justering             

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Val av ordförande i kommunfullmäktige 

______________________________________________________________________________ 

 

6 Fredrik Mandelin, seniorkonsult.    Kl 13.00   

Information angående omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)  

_____________________________________________________________________________ 

 

7 Utdelning stipendier   Kl 14.00 

 -Målinriktat kulturstipendium 

 -Ungdomsstipendium 

______________________________________________________________________________ 

 

8 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: 

 

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 

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 

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 kapital, 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.  

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. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

9 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 
 

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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

10 Allmänhetens frågestund 

______________________________________________________________________________ 

 

11 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL)  
 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunstyrelsen i Robertsfors kommun beslutar att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i enlighet med 

tillhörande bilaga. 

 

Underlag 

-Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 

-Vissa förtydliganden till OPF-KL 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfaGxPNWZRQ0FPZHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfczdEaWhZQTVhRHc/view?usp=sharing


 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Robertsfors kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

i enlighet med tillhörande bilaga. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

12 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. 
____________________________________________________________________________________ 

 

13 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. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

14 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. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 
 

15 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. 

______________________________________________________________________________ 

 

16 Val av ordförande i demokratiberedningen 

______________________________________________________________________________ 

 

17 Val av ledamot i jävsnämnden 

______________________________________________________________________________

    

18 Anmälan motion 2/2016 – Kommunal integrationsstrategi samt handlingsplan 

______________________________________________________________________________ 

 

19 Anmälan medborgarförslag 2/2016 – Önskan om miljövänligare skolmat 

______________________________________________________________________________ 

 

20 Anmälan medborgaförslag 3/2016 – Gång- och cykelväg mellan Gumboda och 

Ånäset 

______________________________________________________________________________ 

 

21 Delgivningar 

______________________________________________________________________________ 

 

22 Övriga frågor 

______________________________________________________________________________ 

Ingrid Sundbom 

Vice Ordförande 

 

Gruppsammanträden 

Socialdemokraterna, 2/6 kl 18.30, Gropen 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 31/5 kl 18.30, Kommunkontoret  


