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Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors, 2016-12-05, kl 13.00 – 15.30 

  
Beslutande 
 

Patrik Nilsson (S)                      Lars Bäckström (C)  

Eva Jonasson (S)                       Ingrid Sundbom (C)  

Hans Lindgren (S)                     Helena Lindahl (C) 

Gun Ivesund (S)                         Per Olofsson (C) 

Robert Lindgren (S)                   Bo Lundqvist (C) 

Sune Johansson (S)                    Marie Viberg (C)   

Kurt Ek (S)                                 Birgitta Brändström (C)                 

Vera Pettersson (S)                     Marta Pettersson (C) 

Olov Nilsson (S)                        Gabrielle Boström (KD) 

Cecilia Löfbom (S)                    Kenneth Isaksson (M) 

Per Boström Johansson (S)        Gunnar Parment (V)      

Ewa-Mari Westerlund (S)          Helen Forsberg (V) 

Kjell-Åke Nilsson (S)                 Magnus Forsberg (L)                

Ann-Rosie Eriksson (S)               

Lars-Gunnar Andersson (S)        

Nina Burman (S)                             

Ove Lindström (S) 

 

 
 
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Eva Marklund, sekreterare 

 

Utses att justera Marta Pettersson (C) och Ewa-Marie Westerlund (S) 
 

Justeringens tid och plats 2017-03-09, kl 15.30, kommunkontoret 
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 17 

 Eva Marklund  

 

 Ordförande   

 Gun Ivesund   
 

 Justerare                                                           

 Marta Pettersson                      Ewa-Marie Westerlund  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2017-03-06 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-03-10 Datum för anslags nedtagande 2017-04-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift         

 Eva Marklund                                                            



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2017-03-06              Sida 2 (23)  
 

 

 
Innehåll 

 

§ 1 Interpellation 

 

§ 2 Information  

 

§ 3 Information Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

 

§ 4 Slutrapport Demokratiberedningen 2016 

 

§ 5 Aktivitetsplan 2017 - Demokratiberedningen 

 

§ 6 Riktlinjer mot hot och våld 

 

§ 7 Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8 

 

§ 8 Antagande av detaljplaner - Förslag angående tillägg till 

      kommunstyrelsens uppdrag 

 

§ 9 Förslag till svar på motion 5/2015 - Överenskommelse kring  

      I Väntan På Ambulans (IVPA)-avtal med Landstinget i Västerbotten 

 

§ 10 Förslag till svar på motion 12/2013 - Vår kommun bör ta del av 

        satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och 

        naturvetare till välfärdssektorn 

 

§ 11 Svar på medborgarförslag 2/2015 - Hälsans stig 

 

§ 12 Anmälan Medborgarförslag 1/2017 – Allaktivitetshus i Robertsfors 

 

§ 13 Anmälan Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla 

 

§ 14 Anmälan Medborgarförslag 3/2017 – Vassklippare 

 

§ 15 Anmälan Motion 1/2017 – Införande av efterskottsbetalning av 

        tillsynsavgifter 

 

§ 16 Avsägelse av uppdrag som revisor 

 

§ 17 Val av revisor 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2017-03-06              Sida 3 (23)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 1  Dnr 9017/48.109 
 

Interpellation 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

 

Giftfria miljöer för våra barn i förskolor och skolor 

 

I oktober 2013 lämnade Centerpartiet in motionen Giftfri vardag kräver 

handling. 

Motionen pekade på förekomsten av alla de gifter och kemikalier som våra 

barn utsätts för i vardagen när de är i verksamheter som kommunen ansvarar 

för. Därför föreslogs i motionen att kommunen skulle ta fram en åtgärdsplan 

kring detta. Först börja med att inventera förekomsten av miljögifter i 

barnens vardag, sedan att ersätta giftiga material med giftfritt samt ställa 

hårdare krav på giftfria produkter vid all upphandling. Det är naturligtvis 

viktigt att kommunen tar ansvar för att våra barn vistas i en giftfri miljö, 

men även att kommunen signalerar utåt att det alltid är viktigt att reflektera 

över vilka produkter som barnen har runt omkring sig och vilka produkter 

som inhandlas.   

 

I december 2014 redovisades svaret på motionen i kommunfullmäktige. 

Beslutet blev: 

 

- Barn- och utbildningsutskottet ska, såsom de beskriver i sitt yttrande, 

använda resultatet av Naturvårdsverkets projekt ”Operation Giftfri 

förskola” och därmed skapa en långsiktig handlingsplan för att 

inventera och fasa ut de farliga kemikalier som finns i förskolan och 

skolan. 

 

- Vid upphandling av produkter till förskolan ska alltid en noggrann 

genomgång av kravställande göras för att se till att produkterna i 

mesta möjliga mån inte innehåller skadliga kemikalier. 

 

- Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

kommer finnas i byggmaterialen. 

 

Från Centerpartiets sida anfördes att det borde även vid upphandling av 

ombyggnation av förskolor och skolor krävas att det inte ska ingå skadliga 

kemikalier i byggmaterialen.  Märkligt nog så röstades detta yrkande 

röstades ned av (s). 

 

I kommunfullmäktige 2016-02-29 ställde jag en interpellation: 
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Forts Kf § 1 
 

 Hur långt har man kommit i framtagande av en långsiktig 

handlingsplan för att inventera och fasa ut farliga kemikalier som 

finns i förskola och skola? 

 Hur ser det ut med kravställandet när det gäller förekomsten av 

skadliga kemikalier i byggmaterial i samband med upphandlingen 

kring nybyggnation av förskola i Robertsfors? 

 

Det svar som kommunstyrelsens ordförande lämnade i fullmäktige var att 

arbetet med giftfria förskolor inte hade prioriterats. Anledningen till detta 

var sjukfrånvaro och vakanser i ledningsfunktionen. Däremot menade 

kommunstyrelsens ordförande att en förstärkning inom förskolan hade gjorts 

för att jobba kvalitetsutvecklande och framtagandet av en handlingsplan för 

giftfri förskola ingick i detta uppdrag.  

 

Nu har det gått nästan 3½ år sedan motionen skrevs. Min fråga till 

kommunstyrelsens ordförande är därför: 

 

 Hur långt har man kommit i inventeringen och utfasningen av farliga 

kemikalier i förskola och skola? 

 

 Finns det någon handlingsplan framtagen och när kommer 

handlingsplanen att presenteras för att fastställas politiskt? 

 

 Hur ser det ut med kravställandet, beträffande kemikalier i 

byggmaterial, vid upphandlingen av nybyggnation och 

ombyggnation av förskolor i Bygdeå och Ånäset?  
 

Lars Bäckström, Gruppledare, Centerpartiet 

Robertsfors 2017-02-24 

 
Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun 2017-03-03 

Svar på interpellation från Lars Bäckström 

 

Förskolecheferna har genom information ökat medvetenheten ute på 

förskolorna om vikten av att minska risken för barns exponering av skadliga 

kemikalier i förskolan. Detta innebär att man ute i verksamheten beaktar 

frågan vid inköp av material och nya möbler. 
 

Någon fullständig inventering har inte genomförts avseende samtliga delar 

av verksamheten, dock har rensning bland icke-leksaker genomförts 

avseende t ex elektronik då föremål som t ex tangentbord, gamla 

mobiltelefoner etc inte är lämpade för att vara leksaker. Detta innebär att vi 

minskat exponering för t ex bromerande flamskyddsmedel som finns i 

plasthöljen, bly som kan finnas i lödpunkter och ftalater som ofta finns i 

elkablar. 
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Forts Kf § 1 
 

Avseende kemikalier inom lokalvårdensområde finns rutiner i den 

egenkontrollpärm som finns för förkolorna och för detta ansvarar SHBK. 

 

Sedan föregående interpellation i ämnet (2016-02-29) har 

informationshämtning genomförts och förskolecheferna ingår i ett 

förskolenätverk tillsammans med bl a Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och 

Vännäs. Frågan om arbetet med giftfria förskolor lyftes på en nätverksträff 

2016-10-05 och inom nätverket har också erhållits erfarenheter från andra 

kommuners arbete med frågan. 

 

En handlingsplan är påbörjad, men inte slutförd. Den förstärkning i form av 

30% kvalitetsutvecklare som gjordes har fått omdisponeras till följd av risk 

för sjukdom p g a stress och hög arbetsbelastning. BOU-chef har som en 

arbetsmiljöåtgärd avseende förskolecheferna nedprioriterat arbetet med att ta 

fram en handlingsplan för att undvika stressrelaterad sjukdom utifrån det 

ansvar som åligger arbetsgivaren enligt föreskrifterna om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller från och med 2016-03-31. 

 

En handlingsplan beräknas vara klar i augusti 2017. 

 

I upphandlingen av ny förskoleavdelning i Bygdeå har Robertsfors kommun 

föreskrivit byggmaterial enligt följande krav: 

 

MILJÖKRAV 

Samtligt byggmaterial ska vara godkända enligt Sunda hus klass A. 

 

A är produkter som 

1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO 

egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, 
reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.) 

2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet 

3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen 

4. ger minimalt bidrag till smogbildning 

5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden) 

6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till 

deponibergen 

7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper) 

8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk 

9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten 

 

Liknande miljökrav kommer att ställe vid nybyggnation och ombyggnation 

vid kommande projekt. 
 

Patrik Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2017-03-06              Sida 6 (23)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Kf § 2 
 
Information 
 

Karin Ahnqvist informerade angående: 

 

 Förutsättningar inför budgetprognosen 

 Boendefrågan 

 Kompetensförsörjningsfrågor 

 Mottagningstal, nyinkomna 

 Norrbotniabanan Umeå – Skellefteå 

 Breddning E4 genom kommunen 

 Bredbandsfrågan 

 Sportlovsaktiviteter 

 Reglemente utskotten 

 Översiktsplanen 
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Kf § 3  Dnr 9017/60.109 
 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga 

områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att 

beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

 

Magnus Hansson redovisade Robertsfors kommuns resultat. 
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Kf § 4  Dnr 9017/10.109 
 

Slutrapport Demokratiberedningen 2016 
 

Demokratiberedningen har antagit slutrapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Se bilaga: Slutrapport Demokratiberedningen 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av slutrapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner demokratiberedningens slutrapport 2016. 
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Kf § 5   Dnr 9017/11.109 
 
Aktivitetsplan 2017 - Demokratiberedningen 
 

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning 

vilket ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag 

regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 

2010-09- 08). 
 

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för 

demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen 

ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. 
 

Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera 

demokratiberedningens uppgift för det året.               

 

Förslag på aktiviteter 2017 

Demokratiarbetet + medborgarinflytande: 
 

Aktivt se över informationsflödet kring Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige 
 

Externt: En utåtriktad aktivitet i södra delen av kommunen genomförs 
 

Internt: En utåtriktad aktivitet Tundalsskolan – möta ungdomsråd, personal, 

rektor 
 

Ambition att ha några av mötena ambulerande och förlagd till olika delar av 

kommunen i syfte att stärka hela kommunen.  Dessa möten kan ligga i 

föreningslokaler, vid privata företag eller kommunal verksamhet.  
 

Utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål: 

Ansvara för att: Utvärdering av den politiska organisationen, genomförs 

under 2017. 
 

Integration: 

Då integration är en av de största utmaningarna Robertsfors kommun ställs 

inför föreslår demokratiberedningen att integration blir en fast punkt på 

samtliga möten under året. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av aktivitetsplanen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner Demokratiberedningens aktivitetsplan för 

2017. 
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Kf § 6   Dnr 9016/247.109 
 
Riktlinjer mot hot och våld 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 76 att återremittera rubricerat 

ärende för att få Kommunals synpunkter inarbetade i riktlinjerna. 

  

Underlag 
Riktlinjer mot hot och våld 

Hot och våld – rutin för arbetsplats NN 

Skrivelse Kommunal  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna riktlinjer mot hot 

och våld. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

I stycket Informationsspridning till berörda medarbetare, ska första raden 

lyda Vid alla händelser av våld eller hot är det viktigt att alla berörda 

medarbetare får veta vad som hänt. 

 

Efter ovanstående redaktionella ändring godkänner kommunfullmäktige 

riktlinjer mot hot och våld. 
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   Shbk 

 
 

 

 

Kf § 7  Dnr 2015/B0244 
 
Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8 
 

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar att skapa fler 

tomter för bostadsändamål samt reglera byggrätten för befintliga tomter 

inom planområdet. 

 

Området är beläget inom ett befintligt utpekat LIS-område 

(Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) vid Granöudden, Skäran. 

Detaljplanen medger att ytterligare 17 tomter för bostadsändamål styckas av. 

Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. 

 

Allmänna utskottet har 2015-12-08 § 124 beslutat att upprätta detaljplan för 

del av fastigheten Skäran 3:8. Vid Allmänna utskottets sammanträde 2016-

06-14 togs beslut om samråd och 2016-10-18 togs beslut om granskning. 

Efter granskningstiden har plankonsulten sammanställt ett 

granskningsutlåtande och en antagandehandling. 

 

Planhandlingarna har justerats utifrån inkomna synpunkter under samråds- 

och granskningstiden. Granskningsutlåtandet har skickats till de som haft 

synpunkter på planförslaget. 

 

Underlag 
Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Plankarta 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan 

för del av fastigheten Skäran 3:8. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8. 
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Kf § 8  Dnr 9016/284.109 
 
Antagande av detaljplaner 
Förslag angående tillägg till kommunstyrelsens uppdrag 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 att anta Robertsfors kommuns 

bostadsförsörjningsplan. För att kunna möta upp de utmaningar som 

kommunen står inför baserat på bostadsförsörjningsplanen, föreslår 

samhällsbyggnadskontoret att beslutsvägarna för nya detaljplaner ses över så 

att planprocessen ska kunna löpa så smidigt som möjligt. 

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska detaljplaner antas av 

kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse (PBL 5 kap 27 §). 

 

Eftersom kommunfullmäktige har få sammanträden per år, kan antagandet 

av detaljplaner riskera att fördröjas och därmed kan inte byggnationer 

komma igång lika snabbt som om kommunstyrelsen eller allmänna utskottet 

hade uppdraget att anta detaljplaner. 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar 

till kommunstyrelsen att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt 

kommunstyrelsen att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att anta 

detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
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Kf § 9   Dnr 9015/46.109 
 
Förslag till svar på motion 5/2015 
Överenskommelse kring I Väntan På Ambulans (IVPA)-avtal med 
Landstinget i Västerbotten. 
 

I Väntan På Ambulans (nedan kallad IVPA) är en form av prehospitalt 

arbete som utförs av räddningstjänst i många kommuner. Den prehospitala 

vården är viktig för att för en fungerande vårdkedja och en säker vård. En 

viktig grund för den väl fungerande prehospitala vården i Robertsfors 

kommun är vår fast stationerade ambulans. IVPA kan utgöra ett komplement 

till den vård som utförs inom ramen för ambulanssjukvården.  

 

Eftersom att den prehospitala vården idag ses som en integrerad del i 

vårdkedjan är det av stor vikt att räddningstjänsten får utbildning för att 

kunna utföra den insats som krävs vid insats. Räddningstjänsten har i sin 

utbildning vad som vanligtvis kallas sjukvårdsutbildning, Den kan inte fullt 

ut likställas med den sjukvårdsutbildning som vårdpersonal genomgår och 

som är kopplat till legitimationsyrken som utför vård. 

 

Robertsfors kommun har under flera år ställt sig positiv till IVPA och har 

därför uppmuntrat ansvariga för räddningstjänsten undersöka möjligheterna 

att utveckla samverkan mellan huvudmän gällande Robertsfors kommun. 

Under de senaste åren har därför ett pågående samtal funnits mellan 

räddningschefer i länet och landstingets verksamhetsansvariga för 

prehospital vård. Det har i kontakterna framkommit att det finns en skild syn 

mellan huvudmännen kring rollfördelning och ansvarsfördelning vid 

insatsen, utbildningsansvar och möjlighet för ersättning mellan 

huvudmännen. Det är avgörande att det finns en samsyn kring de frågorna 

mellan verksamheterna för att det ska bli möjligt att införa IVPA i 

Robertsfors kommun.  

 

Motionärerna föreslår att kommunledningen i Robertsfors ska förhandla med 

landstinget i Västerbotten för att nå en överenskommelse om ett avtal kring 

IVPA.  

 

Bilaga: Motion 5/2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Då samtal redan idag pågår och pågått en längre tid föreslår 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige att finna motionen besvarad. 

 

Yrkande: 

Lars Bäckström (C): I beslutet bör det stå motionen bifalles. 

Gabrielle Boström (KD): Bifall till lars Bäckströms yrkande. 

Kenneth Isaksson (M): Bifall till Lars Bäckstöms yrkande. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten_i_Sverige
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Forts kf § 9 
 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckström yrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vunnit 

bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning gäller. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande 

 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Då samtal redan idag pågår och pågått en längre tid beslutar 

kommunfullmäktige att finna motionen besvarad. 

 

 

 

 

Reservation: 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Lars Bäckströms yrkande. 
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Kf § 10   Dnr 9013/271.109 
 
Förslag till svar på motion 12/2013 
Vår kommun bör ta del av satsningen på Tekniksprånget för att 
locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn 
 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans 

med regeringen, samarbetar för att locka fler ungdomar till högre tekniska 

utbildningar. Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige 

chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att 

inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare 

målbild av vad som väntar efter studierna. De arbetsgivare som är anslutna 

till programmet förbinder sig till att utlysa praktikplatserna, sköta 

rekrytering till platserna samt att betala en lön under praktiken på minst 13 

500 kr/ per månad plus sociala avgifter. 
 

Motionärerna föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten 

för Robertsfors kommun att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget 

för att därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och 

naturvetenskapliga yrken och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och 

naturvetare till vår kommun framöver. 
 

I den kompensförsörjningsanalys som genomförts under 2016 i Robertsfors 

kommun identifierades inte ingenjörer som en större grupp där löpande 

rekrytering behöver ske de kommande tio åren. Däremot identifieras ett 

antal nyckelkompetenser som kan ha naturvetenskaplig utbildning som krav 

vid ny-ersättningsrekrytering. Robertsfors kommun har ett öppet 

förhållningssätt till utbildningar och studenter, därför tas regelbundet 

studenter emot för examensarbeten eller praktik. 
 

Då volymerna skiftar och vi för området måste hitta specifika lösningar per 

tjänst ser förvaltningen det som relativt svårt att nyttja Tekniksprånget som 

ett program för kompetensförsörjning. 
 

Bilaga: motion 12/2013 
 

Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Yrkande  

Lars Bäckström (C): Bifall till motionen. Robertsfors kommun ansluter sig 

till Tekniksprånget och erbjuder praktikplatser inom sektorerna 

samhällsbyggnad och IT under hösten 2017. 

 

Ordföranden ställer Lars Bäckströms bifallsyrkande mot avslag och finner 

att motionen avslås. 
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Forts Kf § 10 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation  

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Lars Bäckströms yrkande. 

___ 

 

 

 

Yrkande: 

Lars Bäckström (C): Bifall till eget yrkande, Robertsfors kommun ansluter 

sig till Tekniksprånget och erbjuder praktikplatser inom sektorerna 

samhällsbyggnad och IT under hösten 2017. 

 

Ordföranden ställer Lars Bäckströms yrkande mot kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. 

 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning gäller. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande 

 

Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

 

 

Reservation: 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Lars Bäckströms yrkande. 
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   Återremiss  

 

 

Kf § 11  Dnr 9015/50.109 
 
Svar på medborgarförslag 2/2015 - Hälsans stig 
 

Medborgarförslaget anmäldes till kommunfullmäktige 2015-03-09 § 9. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 2/2015 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att byggande av park- och motionsstig genomförs under 2017 i samverkan 

med Samhällsrådet i Robertsfors som också var den organisation som 

initierade Hälsans stig. 

 

Denna motionsstig byggs dock inte enligt konceptet Hälsans Stig då det 

bygger på en viss typ av skyltning samt en årlig avgift m.m. 

Detta gäller under förutsättning att extern finansiering erhålls via ex. 

arvsfondsprojekt eller dylikt. 
 

 

 

Yrkande: Magnus Forsberg (L) 

Återremiss. Vilka kostnader är det att göra detta till hälsans stig.  

Vilka merkostnader finns? Vad är årsavgiften? 

 

Ordföranden ställer Magnus Forsbergs yrkande på återremiss mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att ärendet ska återremiteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärendet återremiteras för att få svar på: 

Vilka kostnader är det att göra detta till hälsans stig? 

Vilka merkostnader finns?  

Vad är årsavgiften? 
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   Äu  

 

 

Kf § 12  9017/05.109 
 

Anmälan Medborgarförslag 1/2017 – Allaktivitetshus i 
Robertsfors 
 
Sara Höglund har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 

Centrumhuset nyttjas som allaktivitetshus. Se bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och översänds till kommunledningskontoret 

för besvarande. 
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Kf § 13   Dnr 9017/21.109 
 

Anmälan Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslaget syftar till att alla 

medborgare i Robertsfors kommun ska ha möjlighet att införskaffa ett  

B-körkort. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och översänds till kommunledningskontoret 

för besvarande. 
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Kf § 14  Dnr 9017/35.109 
 

Anmälan Medborgarförslag 3/2017 – Vassklippare 
 
Ingrid Sjöström-Moen har lämnat in ett medborgarförslag  där hon föreslår 

att kommunen köper in en vassklippare som alla badplatsansvariga i 

Robertsfors kommun kan få låna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och översänds till kommunledningskontoret 

för besvarande. 
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Kf § 15  Dnr 9017/20.109 
 

Anmälan Motion 1/2017 – Införande av efterskottsbetalning av 
tillsynsavgifter 

 
  Ingrid Sundbom, Centerpartiet har lämnat in nedanstående motion. 

 

Vi vill alla att Robertsfors kommun ska vara en företagsvänlig kommun och 

då måste vi även leva upp till det. Kommunen ska underlätta och samarbeta 

med företagarna, inte skapa byråkrati som upplevs irriterande. 

 

Som det är nu tas avgift för tillsyn ut årligen i förskott vare sig tillsynen 

utförs eller inte vilket innebär att företagaren förväntas betala för en tjänst 

som man inte vet om den kommer att utföras, och om den inte blev utförd 

får man ändå betala en ny avgift kommande år.  

 

Ett steg i rätt riktning vore att istället för att ta ut avgifter för tillsyn i förskott 

skicka fakturan när tillsynen är gjord. Det skulle ge företagaren bättre bild 

av kommunen som samarbetspartner istället för byråkratisk myndighet. 

 

Flera kommuner runt om i landet har infört detta och först ut var Rättvik. 

Deras arbete resulterade i en modell som man kallar för Tillväxt och tillsyn, 

gå gärna in på länken och läs slutrapporten.  

 

https://tillvaxtochtillsyn.files.wordpress.com/2015/09/tot-slutrapport-final-

150820.pdf  

 

Tillväxt och tillsyn handlar i korthet om hur man kan förbättra 

kommunernas samarbete med företagen, bl.a. lyfter man fram från OECD:s 

riktlinjer för effektivare regeltillämpning och tillsyn; att det mest effektiva 

sättet att utöva tillsyn är att hjälpa företagen att göra rätt.  

 

Som ett första steg i riktning mot ett bättre företagsklimat föreslår jag 

  

 Att Robertsfors kommun inför efterskottsbetalning av tillsynsavgifter 

till företag  

 

 Att implementera Tillsyn och tillväxt:s syn på hur kommunens 

tjänstemän ska hantera regeltillämpning och tillsyn för ett bättre 

samarbete med företagarna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen är anmäld och översänds till kommunledningskontoret för 

besvarande. 
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   Förtroendemannaorg.  

 

 

  Kf § 16 
   
  Avsägelse av uppdrag som revisor 
 

  Bo Siegwan avsäger sig sitt uppdrag som revisor. 

 

  Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bo Siegwans avsägelse beviljas. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2017-03-06              Sida 23 (23)  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Förtroendemannaorg.  

 

 

Kf § 17  Dnr 9017/61.109 
 

Val av revisor 
 

Bo Siegwan har beviljats entledigande från sitt uppdrag som revisor. 

Ny revisor ska utses. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Charlotte Bygdemo Toytziaridis utses till revisor. 

 

   


