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Au § 93
Övergripande information om framtagandet av RUS
2020+
RUS- en regional utvecklingsstrategi. Västerbottens aktuella RUS
sträcker sig till och med 2020. Strategin togs fram under 20122013. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden
2020-2040.
Processen ska ske i bred samverkan med aktörer inom och utanför
länet.
Region Västerbotten har ansvaret att leda arbetet att ta fram en
RUS. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Region
Västerbotten samordnar arbetet genom att planera för och
genomföra analyser, dialoginsatser, kommunikationsinsatser,
dokumentframställning och politisk förankring. Arbetsgruppen
leds av Jonas Lundström, chef vid enheten för näringsliv och
samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.
RUS 2020+ ska:
• Visa på en tydlig väg framåt till den region som Västerbotten har
potential att vara år 2040.
• Engagera och inspirera att gemensamt genomföra strategin.
• Vara uppföljnings- och utvärderingsbar.
• Tas fram i bred dialog och med hög delaktighet i processen.
Allmänna utskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerare
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Dnr 9018/260.109

Fastställande av Åtgärdsplan – Tillsyn enligt
Alkohollagen och Tobakslagen
Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram en åtgärdsplan till
följd av Länsstyrelsens kritik av kommunens arbete enligt alkoholoch tobakslagen.
Ärendet
Länsstyrelsen gjorde 2016-10-11 revision av Robertsfors
kommuns arbete enligt alkohol-och tobakslagen. Revisionen gällde
åren 2015-2016. I en rapport som kommunen mottog 2017-09-26
riktar Länsstyrelsen allvarlig kritik samt kritik gällande ett antal
punkter. Rapporten redovisades för Allmänna Utskottet 2017-1017. Länsstyrelsen begär att kommunen senast 2018-09-30
redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med
de påtalade bristerna.
Enligt delegationsordningen har Allmänna Utskottet rätt att besluta
om fastställande av åtgärdsplaner inom Shbk/Miljö´s område.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan – Tillsyn enlig Alkohollagen och Tobakslagen
Revisionsrapport – Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1 622)
och Tobakslagen (1993:581) i Robertsfors kommun.
Allmänna utskotets beslut



Justerare

att fastställa Åtgärdsplan – Tillsyn enlig Alkohollagen och
Tobakslagen
att skicka åtgärdsplanen till Länsstyrelsen

Protokollsutdrag till

Shbk
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Dnr 9018/259.109

Överlåtelse av kontrollansvar – Norrlands fruktvin AB,
Ånäset 16:12
Sammanfattning
För att Norrlands fruktvin AB i Ånäset ska slippa ha två
tillsynsmyndigheter för sin livsmedelsverksamhet föreslås att
Livsmedelsverket övertar kommunens tillsyn.
Ärendet
Enligt 15 § livsmedelslagen får Livsmedelsverket, i samråd med
en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss
anläggning som kommunen annars har ska flyttas över till verket.
Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor omfattning, är
särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.
Norrlands fruktvin AB har sedan 2017-03-29 en registrerad
livsmedelsanläggning i Ånäset. Kommunen bedriver tillsyn av
verksamheten. I samband med att företaget våren 2018 registrerade
tillverkning av likörer och spritdrycker hos Livsmedelsverket
gjordes en förfrågan från dem ifall de behöver ha två
tillsynsmyndigheter.
Norrlands fruktvin har enligt Robertsfors kommuns beslut 3
timmar kontrolltid/år. 2018 har de även 3 kontrolltimmar hos
Livsmedelsverket. (Det innebär också dubbla avgifter.)
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har i samråd med
Livsmedelsverket kommit fram till att det är lämpligt att
Livsmedelsverket tar över all tillsyn.
Ärendet har kommunicerats med Olof Karlsson, Norrlands
fruktvin, som önskar att ett övertagande sker.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att begära hos
Livsmedelsverket att de från och med 2019-01-01 övertar
kommunens kontrollansvar gällande Norrlands fruktvin AB,
organisationsnummer 559093-5960.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/263.109

Försäljning Bygdeå industrihus (Telecenter Bygdeå)
Robertsfors kommun äger verksamhetslokalen Telecenter i
Bygdeå, Bygdeå industrihus. Lokalen har i omgångar varit aktuell
för försäljning då den i första hand inte setts som en kommunal
verksamhetslokal. Lokalen står idag tom. Den nyttjades dock
mellan 2015 fram till 2017 som boende för ensamkommande barn,
då behovet att snabbt få fram lokaler för det ändamålet fanns. Efter
avslutad HVB-verksamhet beslutade Allmänna utskottet 2017-0411 § 56 att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
avyttra/försälja fastigheten och att i samband med en överlåtelse
avstycka lämpligt område för tänkt verksamhet. Någon försäljning
genomfördes dock ej 2017.
Under våren/sommaren 2018 har ca fem privatpersoner och företag
varit i kontakt med kommunen med intresse för att köpa
industrihuset i Bygdeå. Fyra av de som efterfrågat försäljningen
har ett intresse för att förvärva lokalen för sin näringsverksamhet.
Tf Samhällsbyggnadschef har därför aktualiserat ärendet och varit
i kontakt med mäklare för värdering och förfrågan om möjlighet
att få stöd vid en öppen försäljning av fastigheten och ett lämpligt
mindre område tillhörande mark. Mäklare har föreslagit ett riktpris
på 1,5 m kr för industrihuset med tillhörande biutrymmen, att
avstyckning av Industrihuset med nära tillhörande mark sker efter
försäljning från stamfastigheten och att den regleringen bekostas
av säljaren. Säljare bör även ge köpare möjlighet att köpa
ytterligare mark i anslutning till industrihuset men att den
markförsäljningen sker separat från anbudsgivning för objektet
Telecenter/industrihus. Detta för att säkerställa likvärdiga
förutsättningar för anbudslämnare.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
Att uppdra till kommunstyrelsen att genom Samhällsbyggnadschef
ombesörja försäljning av Telecenter/Industrihus i Bygdeå. Beslutet
gäller under förutsättning att försäljning sker öppen genom
mäklare samt att köpeskilling överstiger 999 000 SEK samt att
försäljningen sker senast år 2019.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/270.109

Delårsbokslut 2018 - Allmänna utskottet
Delårsbokslut 2018. Se bilaga.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet godkänner delårsbokslut 2018 och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Uppdrag ges till socialchef Jhonas Nilsson att till nästa Allmänna
utskott informera angående slutavveckling ensamkommande barn ,
samt göra en ekonomisk redovisning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Socialchef
Ks

Exp
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Dnr 9018/258.109

Uppföljning av Internkontrollplan
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 9 att resultatet från
uppföljning av kontrollplanen ska redovisas för styrelsen i
samband med delårsrapport per augusti samt i samband med
årsrapportens upprättande.
Bilaga: Uppföljning av internkontrollplan
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet har tagit del av internkontrollplanen och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/266.109

Investeringsbudget 2019 - Allmänna utskottet
Investeringsäskanden 2019 och plan 2020-2021. Se bilaga.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja investeringsbudget enligt förslag.
Kommentarer till investeringsäskandena bifogas till
kommunstyrelsens sammanaträde den 25 september.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/268.109

Genomförande och investeringstillstånd ny förskola
Robertsfors
Under våren 2018 fortsatte det förberedande arbetet med
investeringen om ny sjuavdelningsförskola i Robertsfors. Beslut
har tidigare fattats om dess genomförande (se bifogade underlag),
varför projektering fortgått. Projektansvarig har haft regelbundna
träffar och möten med sektorschef för barn-och utbildning och
förskolechef. Bland annat har protokollfört samrådsmöte hållits
den 19/6 där verksamhetens representanter samt fackliga ombud
närvarade.
Nybyggnation av förskola har även lyfts återkommande i
utskottets ekonomipunkter av sektorchef.
Utifrån fattade beslut har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett
upphandlingsunderlag för den nya förskolan inom befintlig
detaljplan. Ursprunglig placering på marken begränsades av
Norrbottniabanans planeringskorridor, vilket gjort att förskolans
placering förflyttats något östligt på samma tänkta plats för att
säkerställa fortsatt funktion utan att beröras av
planeringskorridoren. Detta gör att de ursprungliga funktionerna i
ritat hus med antal avdelningar, tillgång till personalutrymmen,
tillgång till utemiljö, koppling till måltid mm kvarstår.
Under sommaren har en upphandling för entreprenad om
uppförande av ny förskola i Robertsfors, legat ute med en
anbudsöppning den 17 september. Om godkända inkomna anbud
ej överstiger det av kommunfullmäktige avsatta
investeringsutrymmet på 44 mkr föreslås allmänna utskottet
föreslå kommunstyrelsen ge förvaltningen genomförande och
investeringstillstånd för ny förskola Robertsfors samt slutföra
upphandling och gå till avtalsskrivning.
Om godkända inkomna anbud överstiger det avsatta
investeringsutrymmet föreslås kommunstyrelsen att ge
genomförande och investeringstillstånd samt slutföra upphandling
och gå till avtalsskrivning, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om ny nivå på
investeringsutrymmet för projektet.
Om samtliga anbud överstiger det budgeterade 44 m kr föreslås
kommunstyrelsen föreslå ett justerat investeringsutrymme eller att
avbryta projektering och upphandling.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks
Shbk-chef

Exp
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Dnr 9018/268.109

Allmänna utskottets förslag till beslut
Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ge tilldelningsbeslut
och teckna avtal med entreprenör.
Att föreslå kommunstyrelsen att lämna startbesked för investering
förskola 7-avdelning på Jenningsskolan.
Att ge i uppdrag till samhällsbyggnadschef att säkerställa
byggnaden så att det i framtiden är möjligt att bedriva förskola på
obekväm arbetstid.

Protokollet besluts omedelbart justerat.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks
Shbk-chef

Exp
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Dnr 9018/190.109

Motion 3/2018 - Revidering av Hallmanska planen i
Robertsfors tätort
Programmet för kulturmiljövård i Robertsfors kommun är ett
underlag som rör hela den geografiska kommunen och utgör en av
de grunder som kommunen kan använda vid bedömning och beslut
rörande lovärenden. I programmet finns bland annat underlag
gällande Hallmanska planen och dess fastigheter.
Hallmanska planen från tidigt 1900-tal är inte en detaljplan utan en
del av ett riksintresseområde AC 14 som beslutats av
riksantikvarieämbetet. Stadsplanens karaktär som tidig
trädgårdsstad med bla ringvägar och stickvägar, villor med
trädgårdar där uthus ställts i bakkant, ses som skyddsvärd i
huvudsak relaterat till de ursprungliga värden som stadsplan.
Därtill har ett antal av fastigheterna inom den stadsplanen utpekats
särskilt i det kulturprogram som tagits fram för att stödja
kommunen i uttolkning av riksintresset och de värden som där ska
skyddas enligt plan och bygglagen.
Under 2018 har Länsstyrelsen i Västerbotten meddelat Robertsfors
kommun att de förändrat områden för riksintresse kulturmiljö
inom kommunen. Dessa är nu inrapporterade till
Riksantikvarieämbetet och kommunen har inte i denna process
haft någon möjlighet att lämna synpunkter inför förändringen.
Länsstyrelsen i Västerbotten har dock meddelat att de önskar vara
kommunen behjälplig i att kunna utröna och utveckla hanteringen
av det nya riksintresset. Samtidigt har regeringen beslutat att
Norrbotniabanan kommer att byggas. Båda dessa riksintressen
överlappar varandra geografiskt till del och har en stor påverkan på
Robertsfors tätort. Därför är det angeläget att ta fram riktlinjer för
hur kommunen ska hantera dessa riksintressen i den fysiska
planeringen.
Förvaltningen har föreslagit att kommunen ska ta fram en
fördjupad översiktsplan för Robertsfors tätort. Inom planprocessen
kan alla frågor som rör samhället som t ex infrastruktur,
kulturmiljö, naturvärden och önskad bebyggelseutveckling
hanteras.
När de reviderade riksintresseområdena är införda kommer
Robertsfors kommun att behöva uppdatera eller ersätta det
befintliga kulturmiljöprogrammet. Utifrån plan- och bygglagens 8
kap 13§ är det byggnadens eller bebyggelseområdets värden som
avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså
inget utpekande i förväg för att paragrafen ska vara tillämplig.
Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/190.109

Byggnadsnämndens ställningstagande att en byggnad eller ett
bebyggelseområde är särskilt värdefullt har rättsverkan gentemot
enskilda. Byggnadsnämnden måste därför fatta ett särskilt beslut
om detta. Den enskilde har då möjlighet att ifrågasätta kommunens
bedömning genom att överklaga beslutet.
Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett
område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord.
Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde
omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller
rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan
särskilt värdefull bebyggelse. Den bedömningen gäller även val av
fasad- och takbeklädnader. I övriga situationer måste
byggnadsnämnden göra en bedömning i det enskilda fallet. Som
underlag för sin bedömning kan kommunen utnyttja olika typer av
material som till exempel kulturmiljöprogram,
byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen.
Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på
att området är ett särskilt värdefullt område.
För att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens
handläggare är det lämpligt att kommunen tar fram ett material
som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som
kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Observera att det dock
enbart kan handla om en bedömning, det slutliga
ställningstagandet måste göras i varje enskilt fall, men en
fördjupad översiktsplan och ett reviderat kulturmiljöprogram
kommer att utgöra viktiga beslutsunderlag för hur kommunen
kommer att hantera även enskilda ärenden.
Allmänna utskottet beslutade därför att uppdra till
samhällsbyggnadschef att hösten 2018 återkomma med
information om hur den fördjupade översiktsplanen ska tas fram.
Gällande ersättning till enskild fastighetsägare vid val av fasadoch takbeklädnader ser inte förvaltningen något underlag för sådan
ersättning i lagstiftning eller prejudikat. Förvaltningen anser det
även mycket svårt att hantera likvärdig handläggning för en sådan
ersättning.
Bilaga: Motion 3/2018

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp
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Dnr 9018/190.109

Kommunchefens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att finna motionens tre första att-satser
(rörande upphävande av kulturmiljöprogram och lov) som
besvarade samt att avslå fjärde att-satsen rörande ekonomisk
ersättning till fastighetsägare.
Yrkanden:
Lars Tängdén (C) Bifall till motionen
Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen
Patrik Nilsson (S) Bifall till liggande förslag
Ordföranden ställer yrkandena mot varande och finner att liggande
förslag vunnit bifall.
Allmänna utskottetes förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
finna motionens tre första att-satser (rörande upphävande av
kulturmiljöprogram och lov) som besvarade samt att avslå fjärde
att-satsen rörande ekonomisk ersättning till fastighetsägare.

Reservation
Lars Tängdén och Kenneth Isaksson reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Justerare

Protokollsutdrag till
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Exp
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Dnr 9018/221.109

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem men
samtidigt ett av de bäst förebyggbara. Under det senaste århundradet har
rökningen dödat fler individer än världskrig och farsoter tillsammans sex miljoner människor varje år. I Västerbottens län dör en person varje
dag på grund av rökning, och kostnaden för rökning i länet tror man är
ungefär 816 miljoner kronor om året.
WHO och FN har genom olika initiativ uppmärksammat problematiken
och försett medlemsländerna med en rad åtgärder som visat sig minska
tobaksbruket och därmed förbättra folkhälsan. Några länder har i linje
med detta beslutat om ett måldatum som ett förtydligande av målet med
tobakskonventionens åtgärder, nämligen ett samhälle fritt från tobak. Ett
måldatum har preciserats då tobaksrökningen ska ha minskat till mindre
än 5 procent av befolkningen - Tobacco Endgame 2025.
En rad landsting, kommuner och organisationer har ställt sig bakom
detta och i Västerbottens län har landstinget samt Malå, Umeå, Sorsele,
Vilhelmina, Åsele, Lycksele, Norsjö och Storuman kommuner tagit
ställning för Tobacco Endgame 2025.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:


Robertsfors kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025, alltså regeringens ställningstagande för ett
måldatum, ett effektmål och en handlingsplan för att nå dit.



Robertsfors kommun deltar aktivt i opinionsbildningen
tillsammans med andra kommuner och SKL för att få en
nationell handlingsplan.



Robertsfors kommun – utan att invänta ett nationellt beslut vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån
tobakskonventionens åtgärder.

Bilaga: TE underlag till kommuner
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Slutrapport av förstudien ”Högtryckscentrum i
Robertsfors kommun”
Sammanfattning
Projektet ”Högtryckscentrum i Robertsfors kommun” pågick från
augusti 2017 till och med juli 2018. Projektet var en förstudie med
syfte att utreda förutsättningarna för bildandet av ett nationellt
centrum för spjutspetskunnande i högtrycksteknologi i
Robertsfors.
Grundtanken var att stora delar av den världsledande kompetensen
som finns kvar från det nerlagda industri-diamantproducerande
företaget Element Six AB i Robertsfors kan erbjuda erfarenhet och
kunskap till svensk och internationell industri, oavsett industrityp.
Under förstudien identifierades ett flertal olika relevanta industrier
och specifika problemområden som har hög potential att gynnas av
tillgång till högtrycksteknologi. Kontakter söktes med
representanter från dessa företag med blandad respons. I slutet av
förstudien etablerades en kontakt med ett företag inom
mejeribranschen där en tydlig frågeställning uttrycktes och
möjligheten att lösa den med tillämpad högtrycksteknologi
undersöktes.
Inledning
Baltzar von Platen, Ragnar Liljeblad och Halvard Liander skapade
världens första syntetiska diamant i Stockholm 1953. Efter detta
genombrott inledde företaget ASEA ett utvecklingsarbete som
mynnade ut i att det år 1963 påbörjandes en storskalig produktion
av syntetisk diamant för industriella syften, med säte i Robertsfors.
Robertsforsfabriken ingick i en större internationell koncern från
1967 fram till år 2016, då produktionen lades ner i Sverige.
Under de 50 år som företaget verkade i länet byggdes ett enormt
kunskaps- och erfarenhetskapital upp kring mycket unika områden
som kretsar kring storskalig högtryckssyntes och
diamantproduktion. Bland annat finns spjutspetskompetens kring
bearbetning av superhårda material och världsledande kunskap
kring konstruktion och underhåll av ultra-högtryckssystem.
I ett försök att behålla och bygga vidare på dessa unika kunskaper
beslutade Robertsfors kommun, med delfinansiering från Region
Västerbotten, att genomföra en förstudie med uppgift att utforska
förutsättningarna att starta ett centrum för högtryckskompetens.
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Grundtanken var att det bör finnas många olika typer industrier
som kan gynnas av att ha tillgång till den högtrycksrelaterade
kunskapen som finns på orten, och att det även bör finnas
möjlighet att vidareutveckla denna kunskap tillsammans med
diverse intresserade företag.
Förstudien var ursprungligen tänkt att pågå i 8 månader, men
förlängdes till 12 månader på grund av att tekniska lösningar kring
flertalet av företagens problemområden tog längre att få fram än
vad som först var tänkt. När dessa väl kom på plats blev det
möjligt att diskutera konkreta lösningar med möjliga intressenter.
Detta hade inte hunnits med på den tiden som fanns kvar utav det
ursprungliga 8 månaderna, men det fanns en ekonomisk möjlighet
att förlänga förstudien utan att ta in mer pengar, genom att föra
över pengar ifrån outnyttjade budgeterade poster.
Utförande
Förstudien inleddes med bildandet av en styrgrupp, följande var
inbjudna och kom på första styrgruppsmötet 170918:
Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet
Olof Norberg, Näringslivsstrateg Robertsfors Kommun
Patrik Nilsson, Kommunalråd Robertsfors Kommun
Lars Tängdén, Oppositionsråd Robertsfors Kommun
Mats Svensson, Projekthandläggare Region Västerbotten
Knut Irgum, Professor Umeå Universitet
Anders Lagerkvist, Professor Luleå Tekniska Universitet
Tomas Holmström, VD Coorstek
Johan Eriksson, Forskningschef, Swerea Mefos
En fördjupad akademisk litteraturstudie gav flera uppslag på
högtrycksrelaterade tillämpningar som bör vara intressanta för
flera industrier, se Bilaga 1 som är skriven på engelska. Mycket
höga tryck kan, förutom producera ultra-hårda material, tillämpas
inom en stor mängd andra områden som innefattar till exempel
högtryckspastörisering av livsmedel, högtryckssyntes av plaster,
metaller och keramer, fullständig nerbrytning av organiska ämnen
utan förbränning, depolymerisering av plaster, destruering av
miljögifter, med mera.
Den industriella tillämpningen av höga tryck på industriella
processer i stor skala är mycket begränsat trots att den har i flera
decennier visats vara mycket användbar, fast på liten skala.
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Steget att skala upp högtrycksprocesser visade sig vara något som
de allra flesta industrier och företag är mycket tveksamma att göra,
då det verkar anses införa alltför höga risker och faror. Detta
gjorde att det blev intressant att kontakta representanter från flera
industrier och forskningsinstitut, för att diskutera hur de ser på
högtrycksteknologins tillämpningspotential inom svensk industri.
Sverige har ett flertal forskningsinstitut som vardera jobbar med
tillämpad forskning och utveckling inom generellt ett industriellt
tillämpningsområde.
Institutet Processum i Örnsköldsvik bedriver utvecklingsprojekt
tillsammans med skogsindustrin. De har bland annat ett pågående
högtrycksprojekt där de jobbar med uppvärmt trycksatt vatten
(subkritiskt) i liten skala. En resa till Processum gjordes och detta
projekt diskuterades. De vill kunna använda skogsavfall som
möjlig råvara till produktionen av intressanta kemiska byggstenar
inom kemisk industri (associationer finns till punkt 2B3 i Bilaga
1). När de blev varse om att vätgas kan produceras ur skogsavfall
(punkt 2B4c i Bilaga 1), vilket jag påpekade kan åstadkommas om
trycket ökas förbi vad deras befintliga utrustning klarar, uttryckte
de ett stort intresse. Vatten under högre tryck och temperaturer
(superkritiskt) bryter ner organiskt material till sina beståndsdelar
vilket innebär att till exempel sågspån bryts ner till vätgas, metan,
koldioxid och vatten.
Swerea Mefos i Luleå utvecklar processer relaterat till
gruvnäringen. Ett flertal kontakter med personer kopplade till
Mefos samt ett par resor dit ledde dels till en diskussion kring
möjligheterna att återvinna litium-jon batterier med hjälp av en
trycksatt reaktor (punkt 2A1b i Bilaga 1), men även att kunna
återvinna polymerbaserade kompositmaterial med subkritiskt
vatten (punkt 2B1 i Bilaga 1). I nuläget ökar den internationella
produktionen av kompositmaterial, vilka har egenskaper som är
ofta mer tilltalande än traditionella material. Problemen uppstår då
kompositmaterialen ska återvinnas. Det finns inte några effektiva
standardiserade metoder att återvinna de flesta kompositmaterial.
Helst skulle man vilja separera ut de olika beståndsdelarna för att
sedan kunna återvinna dessa var för sig. Eftersom att det ännu inte
existerar någon sådan metod bränns vanligtvis kompositmaterialen
i värmeverk eller, som för till exempel glasfiber, läggs de på
deponi.
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Möjligheten att kunna använda subkritiskt vatten, det vill säga
vatten under högt värme och höga tryck, för att selektivt ta bort
polymerer i kompositmaterial (som till exempel kolfiber, punkt
2B1 i Bilaga 1) var något som också skapade mycket stort intresse
då jag besökte polymerfokuserade forskningsinstitutet Sicomp i
Piteå. De tittar bland annat på möjligheterna att ta bort polymerer
med pyrolys, vilket är en ren värmebehandlingsprocess.
Användandet av en subkritisk vattenbehandling som ett
komplement till deras befintliga verksamheter ansågs vara mycket
intressant. Den stora fördelen som subkritisk vattenbehandling har
över pyrolysmetoden är att den är mycket mindre energikrävande
och kräver inte ett helt torrt prov. Medarbetarna på Sicomp var
också intresserade av att titta på möjligheterna att depolymerisera
lignin (punkt 2B3 i Bilaga 1) (vilket är en biprodukt från bland
annat pappersindustrin) för att till exempel producera råmaterial
till 100 % förnybara plaster.
Swerea IVF i Mölndal driver för närvarande ett flertal
utvecklingsprojekt där målet är att kunna återvinna material i tyger
bestående av kompositmaterial. En metod som testas är att
använda just subkritiskt vatten för att ta bort polyesterfraktionerna
som är blandade med bomull i till exempel kläder (punkt 2B i
Bilaga 1).
Ett högtryckskompetenscentrum är tänkt att vara en plattform där
både universiteten och företag bedriver forskning och utveckling
tillsammans med högtrycksexperter. Med den utgångspunkten
kontaktades även ett antal företag för att utvärdera deras intresse i
högtrycksteknologi.
Representanter från vindkraftsindustrin kontaktades för att
diskutera möjligheterna att återvinna rotorbladen till skrotade
vindkraftsverk. Rotorblad är ofta till stor del gjorda av glasfiber
(punkt 2B1, i Bilaga 1). Då vindkraftsindustrin har ett stort
egenvärde att agera miljövänligt med så lite klimatpåverkan som
möjligt, ansågs det att denna industris producenter borde ha stort
intressanta av att hitta energieffektiva och miljövänliga metoder att
återvinna sina komponenter då de skrotas. Företagen
Skellefteåkraft, Jämtkraft, Siemens och Bosch kontaktades. Den
tydligaste responsen kom från Skellefteåkraft och Bosch som sa
sig vara ointresserade av denna tillämpning. En svårighet var att
komma i kontakt med rätt person som kunde se potentialen i
högtryckstekniken.
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Återvinningssektorn kontaktades genom representanter från
Kuusakoski i Skellefteå och Ragnsells. Ett besök gjordes hos
Kuusakoski där det bland annat uttrycktes ett stort intresse för
möjligheten att behandla blandade avfallsströmmar som i nuläget
bara kan läggas på deponi (punkt 2B4, i Bilaga 1). Alla stora
återvinningsföretag producerar dessa typer av avfall, som består av
en blandning av metaller, organiskt material som träflis och
diverse olika plaster. Om detta skulle kunna behandlas med
högtrycksteknik så ansågs det vara mycket intressant, inte bara för
företaget Kuusakoski men för alla återvinningsföretag i
västvärlden. Efter upprepade kontaktförsök med Ragnsells har en
liknande diskussion påbörjats. Ragnsells visar ett stort intresse och
önskar sammanföra ämnesfrågan till deras nationella FoU och
utvecklingsorganisation.
Under förstudiens gång blev det mer och mer tydligt att de flesta
intressanta högtrycksbaserade tillämpningsområden är starkt
kopplade till energi och återvinningsfrågor. Detta ledde till att
Energimyndigheten kontaktades, för att diskutera hur de ser på
denna fråga. De utryckte att de inte verkar aktivt i dessa typer av
frågor, men hänvisar till möjligheten att söka projektpengar hos
dem, vilket det finns gott om inom ramen för innovativa
materialåtervinningsmetoder.
De kan alltså tänka sig stödja företagsprojekt där man till exempel
utvecklar högtrycksbaserade metoder för materialåtervinning.
Miljötekniskt Centrum i Umeå driver ett utvecklingsprojekt med
en metod baserat på subkritiskt vatten för omhändertagning av
avfallsslammor. De har visat intresse på möjligheterna för skala
upp denna process (punkt 2 i Bilaga 1).
Ett möte med en VD för ett företag inom mejeribranschen,
tillsammans med ett antal lokala mjölkbönder ordnades där
möjligheterna att nyttja högtrycksbehandling för
livsmedelsförädling verkade skapa ett stort intresse.
Högtryckspastörisering bygger på att utsätta livsmedel som till
exempel kött, fisk eller drycker för mycket höga tryck i
rumstemperatur (punkt 3 i Bilaga 1). Denna metod utsätter
livsmedlet för en relativt snabb tryckökning och kan då sterilisera
livsmedel utan att behöva värma produkten, vilket således behåller
naturliga smaker och vitaminer. En prototyp för småskalig
livsmedelspastörisering har designats och finns som ritning.
Prototypen skulle behöva byggas och utvärderas. Under mötet
nämnde företaget från mejeribranschens VD ett behov av att hitta
en alternativ process för att ta hand om restströmmar som företaget
i nuläget förlorar pengar på.
Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Forts Au § 103

Sida 21 (57)

Dnr 9018/269.109

Detta problem är så dyrt för företaget att en lösning på detta
problem skulle leda till att mjölkbönder kan på upp till 15 öre mer
per liter för sin mjölk. Efter mötet kontaktades därför företages
utvecklingschef vilket resulterade att vi bokade ett möte med
henne och företagets produktionsledare. Under mötet föreslogs ett
försök med att behandla deras restströmsprodukt med en
tempererad högtrycksbehandling som används av en forskargrupp
på Umeå universitet (punkt 2B i Bilaga 1). Delar av det
behandlade materialet skickades till ett ackrediterat laboratorium
för analys. Resultaten av den tempererade högtrycksbehandlingen
visar bland annat att det går att producera bio-kol och intressanta
salter ur restströmmarna. Dessa resultat anses vara tillräckligt
intressanta för en fortsatt undersökning kring möjligheterna för
storskalig högtrycksbearbetning av dessa typer av restströmmar.
Under förstudiens genomförande blev det tydligt att det kan vara
mycket tidskrävande att hitta rätt representanter inom respektive
företag för att diskutera hur högtrycksteknologi skulle kunna
gynna företagen. Varje bransch har egna unika utmaningar vilket
innebär att om högtrycksteknologin kan tillämpas så måste den
anpassas till just de utmaningar som just den industrin står inför.
När forskningsinstitutet Processum startades var det efter 6 års
efterforskningar av behoven inom en industri, skogsindustrin.
Med detta sagt så bör det också påpekas att ett flertal av de
högtrycksrelaterade tillämpningsområden som listas i Bilaga 1 inte
hans med att utredas tillräckligt, eller över huvud taget. Detta var
på grund av tidsbrist och svårighet att hitta rätt industriell
representant. Det var förvånansvärt svårt att föra en diskussion
med ledningen för RISE i hur de ser på högtrycksteknologi i stor
skala kopplat, till sin verksamhet. De olika
forskningsanläggningarna runt om i Sverige kunde se direkta
intressanta projekt kopplade till exempel till lignin-, textil- och
plastforskning, men det gick inte att hitta en dialog med ledningen.
Istället så tolkar jag att en högtryckskompetensplattform nog måste
byggas upp på många olika högtrycksprojekt med flera olika
tillämpningsområden där olika industrier ser till sin egen
affärsnytta.
En grov Affärsplan (se Bilaga 2) upprättades för vad det skulle
kosta att starta och driva en verksamhet som nyttjar en köpt
högtrycksreaktor för att behandla material i sub- och superkritiskt
vatten.
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Sammanfattning
I korthet kan man sammanfatta förstudien i att det finns goda
förutsättningar för bildandet av ett nationellt centrum för
högtrycksteknologiskt spjutspetskunnande i Robertsfors.
Förstudien visar att det finns mycket som talar för att det skulle
vara ekonomiskt fördelaktigt att skala upp ett flertal av de
högtrycksprocesser som har utvecklas i liten skala av diverse
organisationer i labb runt om i Sverige. Förstudien visar också att
det är mycket sällan som man finner exempel där dessa processer
faktiskt har lyfts till storskalig industriell produktion. Detta tyder
på ett generellt bristande tekniskt kunnande och vana att
kombinera riktigt höga tryck och temperaturer i stor skala inom
industrin i stort.
För att det skall finnas en ekonomisk drivkraft att driva ett
högtryckskompetenscentrum måste de nya högtrycksprocesser som
utvecklas generera tydliga fördelar för befintliga eller framtida
industriella processer. Ett högtryckskompetenscentrum skulle
kunna vara bryggan mellan labben och industrin genom att
möjliggöra konstruktionen och optimeringen av pilotanläggningar
för olika företags storskaliga högtrycksprocesser. På så sett
utvecklas högtryckskunnandet i Robertsfors samtidigt som den
tillför mervärden till industrin.
Bildandet av en sådan organisation kräver tid och finansiering för
att nå ut till rätt industripartner med rätt specifik applikation. Just
vikten av att hitta rätt applikation beskrev Carl Bennet, i en träff i
Stockholm som centralt för alla typer av industriella
högtryckstillämpningar. Annars är det inte intressant för någon.
Förstudien kan också visa att det saknas en mottagarorganisation
som skulle kunna jobba för etableringen av ett
högtryckskompetenscentrum i Robertsfors. Om en sådan
organisation kan skapas och projekt uppstår finns det ett stort
intresse bland de individerna med högtryckskunskap att delta, men
en extern finansiering måste finnas för att dra igång
organisationen.
Bilaga Läges- och slutrapport
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Notera. Den formella slutrapporten är inte helt klar. Den
ekonomiska sammanställningen saknas. Dock har vi inte
överskridit budgeten utan det finns fortfarande kvar vissa ej
utnyttjade men mycket begränsade budgetposter. Den slutgiltiga
sammanställningen av projektet kommer att ske under kommande
vecka då även slutrapportering till Region Västerbotten kommer
att ske.
Allmänna utskottets beslut
Informationen är mottagen och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Au § 104

Sida 24 (57)

Dnr 9018/227.109

Överenskommelse om samverkan för regional
utveckling 2019-2022
Ärendebeskrivning:
Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län
tillsammans med Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram
ett förslag på en samverkansstruktur för regionalt
utvecklingsarbete från och med 2019.
Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och
beredningsstrukturer för en förtroendefull, effektiv och transparent
samverkan för regional utveckling. Samverkan omfattar såväl det
regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan.
Samverkansstrukturen innehåller politiska och
tjänstepersonsbaserade forum och bygger på fyra
samverkansområden.
Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region
Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun
tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda
kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan
kommunen och regionen.
Bakgrund:
Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens
läns landsting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region
Västerbotten) sammanförs. Organisationsförändringen innebär att
den nya Regionen och kommunerna behöver hitta nya former för
att samverka då den formella samverkan som skett genom det
gemensamma regionförbundet upphör. Ambitionen från regionen
och kommunerna är att fortsätta med en nära samverkan kring
regional utveckling och den struktur för mellankommunalt
samarbete som funnits inom Region Västerbotten.
Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har
ett särskilt uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur.
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten har,
på uppdrag av den politiska styrgruppen för förberedelsearbetet
inför regionbildning, varit ansvariga för att bereda frågan om ny
samverkansstruktur för kommunernas räkning. En viktig del i detta
arbete var en remiss om kommunernas behov och syn på
samverkan i framtiden som genomfördes under hösten 2017.
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Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region
Västerbotten samt kommunchefer som företrädare för Region 10,
Umeåregionen och Skellefteåregionen. Förslaget har diskuterats
och utvecklats vid kommunchefsträffar, dialogmöten och
konferenser.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att Robertsfors kommun antar
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling med
tillhörande samverkansavtal.

Beslutsunderlag:
-Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 20192022
-Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region
Västerbotten och Robertsfors kommun
-Skrivelse Överenskommelse om samverkan för regional
utveckling i Västerbottens län

(Beslut om överenskommelsen och samverkansavtalet skickas in
till Region Västerbotten senast den 5 december 2018)
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Regional överenskommelse om samverkan för
kompetensförsörjning mellan Umeåregionens
kommuner och Arbetsförmedlingen 2018 – 2020
Ärendebeskrivning
SKL och Arbetsförmedlingen träffade 2017-06-15 en nationell
överenskommelse för att stödja samverkan lokalt och regionalt.
Den nationella överenskommelsen syftar till att underlätta konkret
samverkan utifrån lokala och regionala förutsättningar.
Umeåregionens kommunchefsgrupp och Arbetsförmedlingen har
med utgångspunkt i den nationella överenskommelsen under
hösten 2017 och våren 2018 arbetat fram en Umeåregional
överenskommelse för kompetensförsörjning och bättre matchning
på arbetsmarknaden. Se bilaga 2.
Vid regionrådsmötet 2018-05-17 fattade Regionrådet beslut om att
ställa sig positivt till överenskommelsen i sin helhet, att anta de
föreslagna åtagandena för Regionrådet samt att de åtaganden som
gäller kommunerna ska skickas tillsammans med en
tjänsteskrivelse för handläggning och beslut i respektive kommun.
Avsikten med överenskommelsen är att skapa en gemensam
regional målbild om en förbättrad matchning mellan dem som
söker arbete och dem som söker arbetskraft, att främja mångfald
och jämställdhet samt att motverka diskriminering i arbetslivet och
en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Den regionala
överenskommelsen är också tänkt att kunna ligga till grund för mer
konkretiserade lokala överenskommelser i respektive kommun.
För att nå effekt i samarbetet har konkreta åtaganden formulerats
för Umeåregionens Regionråd, de enskilda kommunerna samt för
Arbetsförmedlingen.
Genom en Umeåregional överenskommelse med gemensamma
målsättningar och konkretiserade åtaganden för parterna skapas
förutsättningar för ett tydliggjort arbete för kompetensförsörjning
och bättre matchning på arbetsmarknaden inom Umeåregionen
som arbetsmarknadsregion.
Mot bakgrund av detta föreslås att respektive kommun i
Umeåregionen antar åtaganden enligt bilagt förslag.
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Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
Att Robertsfors kommun antar de åtaganden som gäller var
kommun enligt Regional överenskommelse om samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner 2018–2020.
Att kommunens åtaganden återrapporteras till kommunstyrelsen
årligen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1) Kommunernas åtaganden
Bilaga 2) Umeåregional ÖK med AF 2018 – 2020
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Medgivande till beslut om övertagande av Umeå
Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator
AB
Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till
Uminova Innovation AB. Uminova Innovation AB ägs av
- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)
Region Västerbottens förbundsstyrelse 8 maj föreslår
förbundsfullmäktige 30 maj besluta att Region Västerbotten
övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå
Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.
Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får
Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda
företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas
godkännande.
Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens
övertagande av Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå
Biotech IncubatorAB.
Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens
Förbundsfullmäktige under förutsättning av medlemmarnas
godkännande.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medge att Region Västerbotten
övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå
Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.
Bilagor
Missiv 2018-04-18
Region Västerbottens arbetsutskottets protokoll § 73
Aktieägaravtal Uminova Innovation
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Överlämnande av bolag till följd av likvidation av
Regionförbundet i Västerbottens län
Bakgrund
Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns
landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda
region från 1 januari 2019. Bildandet av region innebär bl.a. att
Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten län
och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs samman i
en gemensam organisation. I samband med detta upphör
Regionförbundet i Västerbottens län som organisation.
Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut om
likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av
detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region
Västerbotten från och med den 1 januari 2019) att överta
Regionförbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande
bolag:
Bolagets namn
Västerbottens museum AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Norrlandsoperan AB
Skellefteå museum AB
Västerbottensteatern AB
ALMI Företagspartner Nord AB
AC-Net Internservice AB
AC-Net Externservice AB
Norrbotniabanan AB
Uminova Innovation AB
Umeå Biotech Incubator AB
ägarförändring)
AB Transitio

Ägarandel i %
40
49
60
40
60
24,5
80
76
28,6
8,04
8,04 (pågående
5

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i
särskild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller
Länstrafiken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag;
Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB.
I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län
framgår det att medlemmarna måste godkänna överförandet av
bolagens aktier. Detta med grund i följande paragrafer:
§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar
och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets
verksamhet.
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§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och
egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23.
I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt
att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per
den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. För
att förtydliga processen kring bolagen ber vi er nu fatta beslut
gällande bolagen.
Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och
deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet
kommer att begära utträde ur föreningarna och Västerbottens läns
landsting (under namnet Region Västerbotten från och med den 1
januari 2019) kommer att ansöka om medlemskap. För detta krävs
inget beslut från medlemmarna.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta godkänna att Regionförbundet i
Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB,
Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå
museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner
Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB,
Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech
Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför
bildandet av regionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut
om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.
Bilagor:
Missiv Överlämnande av bolag till följd av likvidation av
Regionförbundet i Västerbottens län
Informationsbrev Region Västerbottens bolag
Missiv Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommun

(Beslut ska inkomma till Regionförbundet i Västerbottens län
senast den 24 oktober.
Skicka beslutet både i word och pdf format till förbundets e-post
regionforbundet@regionvasterbotten.se)
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Utökad gemensam överförmyndarnämnd i
Umeåregionen - Örnsköldsviks kommuns inträde
Ärendebeskrivning
Sedan 2015-01-01 samverkar Bjurholms, Nordmalings,
Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner i en
gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i
Umeåregionen (ÖFUR).
Överförmyndarnämnden i Umeåregionen (ÖFUR) och
Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun har fört samtal kring
att Örnsköldsviks kommun ska inträda i den gemensamma
nämnden från och med nästa mandatperiod, med start den 1 januari
2019.
Detta samtal utmynnade i en formell skrivelse från
överförmyndaren i Örnsköldsvik den 25 januari 2018 där
Örnsköldsviks kommun föreslås inträda i den befintliga
gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen (Bilaga 1:
Undertecknat beslut, § 1_2018, gemensam överförmyndarnämnd).
Ärendet har hanterats av kommunledningsförvaltningen i
Örnsköldsviks kommun, av det gemensamma
Överförmyndarkontoret i Umeå kommun samt av Umeåregionens
kansli.
2018-06-18 beslutade Örnsköldsviks kommunfullmäktige enligt
förslag (Bilaga 2: Protokollsutdrag Örnsköldsviks KF2018-06-18).
En utökning av den nuvarande gemensamma nämnden (ÖFUR)
med Örnsköldsviks kommun kräver en revidering av
samverkansavtal och reglemente varför beslut om att godkänna
dessa fordras i respektive samverkande kommun senast före den
31 december 2018.
Lagstöd och nämnd
Enligt 19 kap. 1–2 §§ föräldrabalken måste varje kommun ha en
överförmyndare eller överförmyndarnämnd.
Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs
kommuner har för den innevarande mandatperioden, genom beslut
i samtliga kommuners kommunfullmäktige, valt att samarbeta i en
gemensam nämnd. Samarbetet regleras i samverkansavtal samt i
reglemente.
Örnsköldsviks kommun har för den innevarande mandatperioden,
genom beslut i kommunfullmäktige, valt en enskild
överförmyndare.
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Föreliggande förslag innebär, efter beslut i samtliga kommuners
fullmäktige, att Örnsköldsviks kommun från och med 2019-01-01
övergår från enskild överförmyndare till att ingå i den
gemensamma nämnden i Umeåregionen.
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över kommunens
ställföreträdare (gode män och förvaltare), och uppdraget är att
motverka rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara
sina rättigheter. Överförmyndaren lyder som andra myndigheter
under förvaltningslagen.
Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i
19 kap. 16 § föräldrabalken och i 3 kap. 9 § kommunallagen. Den
gemensamma överförmyndarnämnden ska utföra de uppgifter som
ankommer på överförmyndaren i respektive kommun enligt lag att
sköta.
Den nuvarande gemensamma nämnden har åtta ledamöter och åtta
ersättare. Föreliggande förslag om att utöka nämnden med
Örnsköldsviks kommun innebär en nämnd med tio ledamöter och
tio ersättare.
Umeå kommun har att utse tre ledamöter och tre ersättare,
Örnsköldsviks kommun två ledamöter och två ersättare och de
övriga kommunerna en ledamot och en ersättare vardera.
Av 19 kap. 7 § föräldrabalken framgår att överförmyndare eller
ledamot i överförmyndarnämnd väljs för fyra år, räknade från och
med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av
kommunfullmäktige ägt rum. Den nya mandatperioden för
överförmyndaren eller överförmyndarnämnden löper således från
den 1 januari 2019. Umeå kommun är värdkommun för nämnden.
Tjänstemannaorganisation
Förslaget innebär att förvaltningskontoret i Örnsköldsvik kvarstår
och att Örnsköldsviks kommun fortsatt ska vara arbetsgivare för
den personal som är anställd vid kontoret i Örnsköldsvik. Den
befintliga överförmyndarenheten i Umeå kvarstår i dess nuvarande
form och bedöms inte påverkas negativt av förändringen.
Överförmyndarenheten i Umeåregionen,
Kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun och
Umeåregionens kansli ser flera fördelar med en gemensam nämnd.
Bland annat förväntas Örnsköldsviks kommuns inträde i den
gemensamma nämnden minska sårbarheten, öka tillgången till
expertis inom olika områden och medföra möjligheter till
effektivare handläggning genom samarbete mellan kontoren och
erfarenhetsutbyte mellan handläggarna.
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Förutsättningarna för samverkan i den gemensamma
överförmyndarnämnden regleras i bilagt förslag till avtal och
reglemente.
Ekonomi
Av bilaga 2 till avtalet framgår beräkningsgrund och
beräkningsmodell för Örnsköldsviks kommuns andel av den
gemensamma nämnden. Nyckeln uppdateras årligen med aktuella
befolkningssiffror. För Örnsköldsviks kommun baseras
kostnaderna på 45 procent nämndssekreterare. Kostnader för
utbildning för Örnsköldsviks ledamöter och ersättare ingår också.
Den årliga kostnaden, bestående av en fast och rörlig del uppgår
till 122 116 kronor (befolkning sept. 2017). Beräkningsgrunden
har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningen i Örnsköldsviks
kommun, där verksamheten finns idag.
Av bilaga 3 till avtalet framgår beräkningsgrund och
beräkningsmodell för Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors,
Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner. Den föreslagna
utökningen av nämnden påverkar inte finansieringsmodell eller
kostnader för Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå,
Vindelns eller Vännäs kommuner.
Övrigt
I Umeå har ärendet hanterats vid arbetsplatsträffar. Information om
Örnsköldsviks inträde i den gemensamma nämnden har även
delgivits på kommunchefsträff samt av nuvarande ordförande, vice
ordförande och chef vid möte i Bjurholms, Nordmalings,
Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs kommuner hösten/vintern
2017. Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL 11 § i
Örnsköldsviks kommun.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige i Robertsfors kommun att utöka den
gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen med
Örnsköldsviks kommun, i enlighet med samverkansavtal och
reglemente, från den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige godkänner reglemente och samverkansavtal
med tillhörande bilagor 1–3.
Beslutet gäller under förutsättning att Bjurholms, Nordmalings,
Robertsfors, Umeås, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks
kommuner fattar motsvarande beslut.
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Beslutsunderlag
1) Undertecknat beslut, § 1_2018, gemensam
överförmyndarnämnd
2) Protokollsutdrag Örnsköldsviks KF2018-06-18
3) Reglemente Gemensam överförmyndarnämnd
4) Avtal Gemensam överförmyndarnämnd
4.1) bilaga 1 avtal Reglering av § 8 Arkiv
4.2) bilaga 2 avtal Beräkningsgrund och kostnadsfördelning
Umeå - Örnsköldsvik
4.3) bilaga 3 avtal Beräkningsgrund och kostnadsfördelning
Umeå - kranskommuner
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Förslag på riksintressen för vattenkraft - samråd
Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i
energisystemet och har därför föreslagit att vattenförekomster (till
exempel del av älv, sjö eller damm) kopplade till de 250 viktigaste
vattenkraftverken ska utpekas som riksintresse.
Länsstyrelsen har fått förslagen på nya riksintressen på samråd.
Geografiskt utpekade områden samt förslag till värdebeskrivningar
finns på nedanstående länk:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-forenergiandamal/riksintressen-for-vattenkraft/
Energimyndigheten ser gärna att Länsstyrelsen samordnar sitt
yttrande med kommunerna i länet och Länsstyrelsen önskar därför
kommunens eventuella synpunkter på förslagen till riksintressen.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
Robertsfors kommun inte har några synpunkter på förslagen till
riksintressen.
Bilaga:
Skrivelse Energimyndigheten 2018-05-15
(Synpunkterna skickas till vasterbotten@lansstyrelsen.se senast
den 13 september 2018. Ange diarienr: 5559-2018)
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Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt
insamlingssystem av hushållsavfall i Robertsfors
kommun
Ärendebeskrivning
Med anledning av de förändrade förutsättningarna i
producentansvarsförordningarna för förpackningar och returpapper
så förordas att beslutet om att införa fyrfackssystem för insamling
av hushållsavfallet upphävs. Producenterna ska ta sitt fulla ansvar
att samla in förpackningsavfallet och returpapper till återvinning.
Kommunerna tar sitt ansvar att samla in hushållsavfallet i
fraktionerna mat- och restavfall.
2018-06-28 beslutade regeringen att genomföra de flesta förslagen
från promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av
producentansvaren” (180319). Bland annat ska producenternas ta
det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar
och tidningar bostads- eller kvartersnära. Insamlingssystemen ska
erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri borttransport av
förpackningsavfall och returpapper. Insamlingssystemen ska vara
rikstäckande och ha tillstånd från Naturvårdsverket.
Den som har använt en förpackning ska sortera ut
förpackningsavfallet och lämna det till ett godkänt retursystem
eller ett insamlingssystem som har tillstånd (SFS 2018:1462 24b).
Tillstånd till insamlingssystemet får numer ges endast om
insamlingssystemet omfattar förpackningsavfall av alla material,
den som lämnar något kan göra det enkelt och utan att betala
något, är lämpligt och rikstäckande. (SFS 2018:1462 §44).
Insamlingssystemen bekostas av producenternas
förpackningsavgifter tillsammans med materialvärdet.
Med anledning av ovanstående görs bedömningen att kommunerna
inte ska införa fyrfackskärl i dagsläget.
Kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av
matavfall från hushållen enligt § 15a i Avfallsförordningen (SFS
2018:1466).
Investeringar i matavfallskärl, anpassa omlastningsplats för
matavfallet samt kostnader kring införande av matavfallsinsamling
till alla hushåll kvarstår medan investeringar i omlastningsstation
för förpackningar och returpapper och fyrfackskärl uteblir.
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Bakgrund
I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och
Vännäs (kallat Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för
insamling av hushållsavfall som kommunerna har rådighet över.
Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som har
utsortering av matavfall. I de kommunala avfallsplanerna som är
beslutade av kommunfullmäktige i samtliga kommuner finns mål
satta kring utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av
tidningar och förpackningar.
Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år
2020-02-28 och arbetet med ny upphandling pågår med tanke på
tiden som behövs för inköp av fordon för entreprenören och i
övrigt ställa i ordning för uppdraget samt kommunernas arbete
med att förbereda obligatorisk matavfallsinsamling.
Förstudien analyserade en högre servicenivå än idag, inklusive
insamling av matavfall och förutsättningar för utsortering av
förpackningar och tidningar/returpapper genom fastighetsnära
insamling (FNI).
Inriktningsbeslut om att införa fastighetsnära insamling av
matavfall och restavfall samt utsortering av förpackningar och
tidningar/returpapper med fyrfackssystem beslutades 2017 av
samtliga deltagande kommuner som var möjlig med 2014 års
förordning om producentansvar för förpackningar. Med de nya
förordningstexterna har förutsättningarna ändrats.
För mer information:
SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen
(2011:927)
SFS 2018:1462 Förordning om producentansvar för förpackningar
SFS 2018:1463 Förordning om producentansvar för returpapper
Pressmeddelandet efter beslut;
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringenvill-se-mer-fastighetsnara-insamling-av-forpackningsavfall-ochreturpapper/
PM Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och
returpapper – utveckling av producentansvaren
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Forts Au § 110

Sida 38 (57)

Dnr 9017/229.109

Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut 2017-10-09 § 71, om
nytt insamlingssystem för matavfall, restavfall, förpackningar och
tidningar/returpapper med fyrfackskärl.
Beslut i Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 36, ”att utsortering av
matavfall från övrigt hushållsavfall ska vara obligatoriskt för
hushåll från och med införandet av nytt insamlingssystem 2020”
kvarstår även om det inte införs ett nytt insamlingssystem med
fyrfackskärl.
Insamlingen av hushållsavfall från och med 1 mars 2020 ska ske
genom att befintliga kärl för hushållsavfall kompletteras med
separata kärl för matavfall för alla hushåll inklusive fritidshus.

Bilaga: Tjänsteskrivelse 180906
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Sida 39 (57)

Dnr 9018/261.109

Inköp av mark - Överklinten 2:4
Bakgrund: En tvist har uppstått mellan Kommunen och
markägaren till Överklinten 2:4. Kommunen äger intilliggande
fastighet Edfastmark 7:47.
Tvisten består i att:
1. Staketet som inhägnar kommunens fastighet står på fel sida
tomtgräns
2. Infarten till kommunens fastighet saknar tillstånd
3. I samband med ingrävning av fiber till kommunens fastighet
togs det ner ett antal träd på fastigheten Överklinten 2:4 utan
att markägaren tillfrågades.
Tvisten har förhandlats mellan parterna utan framgång, därefter
kontaktade markägaren LRF-konsult som ombud. LRF-konsult har
gjort en värdering av marken och upprättat ett köpeavtal.
Markägaren förklarar sig nöjd om kommunen köper den mark som
tvisten berör samt upplåter jakträtten på berörd mark till honom i
20 år.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till
Samhällsbyggnadschefen att avtala om markköp, jakträtt och
förlikning med markägaren till Överklinten 2:4 enligt bifogade
avtalsförslag.
Kostnaden för markköpet belastar vattenverksamheten.

Bilagor: Fastighetsregleringsavtal, Förlikningsavtal, Jakträttsavtal,
Skrivelse till Robertsfors kommun, Värdeutlåtande

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Au § 112
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Dnr SHBK 2018-843

Bygdeå Kyrkobord 1:1
Detaljplan Prästberget
I inledningsskedet av arbetet med ny detaljplan för Prästberget i
Bygdeå har en bedömning av risk för betydande miljöpåverkan
(BMP) gjorts. Bilaga.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens
genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan
utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning enligt
Miljöbedömningsförordningen, SFS 2017:966, behöver upprättas.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från
kommunstyrelsen punkt B1.1, att någon
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbedömningsförordningen,
SFS 2017:966 inte behöver upprättas.
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Au § 113
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SHBK 2018-842

Nybyn 51:1 och Nybyn 51:2
Ansökan om planbesked
Ansökan avser planbesked för att möjliggöra påbyggnad av två
befintliga tvåvånings flerbostadshus i centrala Ånäset till
trevåningshus. Bebyggelsen ska fortsatt bestå av friliggande
flerbostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området
omfattas
idag av detaljplanen ”delar av kvarteren Hammaren och Flaskan i
Ånäset m m” (2409-P93/2) som tillåter bostadshus i två våningar.
Bilaga.
Bilaga detaljplan för delar av Flaskan och Hammaren mm.
Bilaga fasadbild.
Bedömningen är att planprocessen kan ske med begränsat
standardförfarande förutsatt att ingen sakägare motsätter sig det
under samrådsskedet.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från
kommunstyrelsen punkt B1.1, att upprätta detaljplan för
fastigheterna Nybyn 51:1 och Nybyn 51:2. Detaljplanen kan
medge flerbostadshus med upp till tre våningar och erforderliga
komplementbyggnader.
Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen.
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Au § 114
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Dnr SHBK-2018-702

Näs 3:33
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad (ersättande) av
huvudbyggnad. Sökande avser att riva befintligt fritidshus och
bygga ett nytt fritidshus om ca 103 kvm på samma plats.
Fastigheten är i övrigt bebyggd med gäststuga och
komplementbyggnad. Gäststugan ska rivas när det nya fritidshuset
är klart.
På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 1314.
Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja
strandskyddsdispens, bilaga.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från
kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.
Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna
föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.
Med stöd av MB 7 kap § 18 b föreskriva att dispensen avser
område markerat i stadsarkitektens yttrande.
Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör
avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för
länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet
inkommit till länsstyrelsen.
Sökanden uppmärksammas på att undantag från
strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga
kraft enligt
MB 7 kap §18 h.
Detta beslut kan överklagas genom besvär.
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Dnr SHBK-2018-688

Brednoret 1:33
Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga
om ca 55 kvm. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med
fritidshus, garage, förråd/vedbod, bastustuga och uteplats med tak.
På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 1314. Fastigheten ingår i ett utpekat LIS-område.
Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja
strandskyddsdispens, bilaga.
Den samfällighet som stadsarkitekten nämner i sitt yttrande har
kontrollerats med Lantmäteriet och den finns inte med på
avstyckningskartan från 1971 då ägoutbyte skett mellan
stamfastighetsägaren och samfälligheten. Lantmäteriet har därför
gjort en rättelse i kartan och tagit bort remsan med samfälld mark.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från
kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.
Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna
föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.
Med stöd av MB 7 kap § 18 b föreskriva att dispensen avser
område markerat i stadsarkitektens yttrande.
Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör
avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för
länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet
inkommit till länsstyrelsen.
Sökanden uppmärksammas på att undantag från
strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga
kraft enligt
MB 7 kap §18 h.
Detta beslut kan överklagas genom besvär.
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Dnr SHBK-2018-462

Vakten 2
Bygglov för fasadändring
Ansökan avser fasadändring genom byte av taktäckningsmaterial.
Aktuell byggnad är ett enbostadshus och ligger inom riksintresse
för kulturmiljö – Hallmanska planen. Fastigheten ligger inom
detaljplanerat område varför bygglov krävs för fasadändring.
Aktuell byggnad är särskilt utpekad som kulturhistoriskt värdefull
i kulturmiljöprogrammet.
Byggnaden har i dag lertegel som taktäckningsmaterial och
ansökan avser byte till engelskt röd falsad plåt. Bilaga. Den
ursprungliga ansökan avsåg svart plåt men har
2018-07-03 ändrats till att avse kulören engelskt röd.
Västerbottens museum har tillstyrkt bytet. Bilaga. Stadsarkitekten
har ingen erinran mot kulören och anser att falsad plåt är ett
lämpligt material när inte lertegel är aktuellt. Bilaga
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att eftersom både
stadsarkitekten och Västerbottens museum anser att falsad plåt i
enlighet med inlämnad ansökan är acceptabelt bör detta kunna
tillåtas. Museet anser att plåten kan utföras i engelskt röd kulör.
Bedömningen blir därför att bygglov kan ges för falsad plåt i
engelskt röd kulör.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från
kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30 § och 8 kap 13-14 §§ att bevilja bygglov för
byte av taktäckningsmaterial till engelskt röd falsad plåt.
Detta bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen detta beslut vann laga
kraft.
Detta beslut kan överklagas genom besvär.
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Dnr SHBK-2018-491

Nybyn1:20
Byggsanktionsavgift för olovligt byggande
Samhällsbyggnadskontoret uppmärksammade vid ansökan om
bygglov för ett lusthus att befintlig carport saknar tillstånd.
Sökande uppger att den är byggd för något år sedan och är 3,7 x 6
meter. Den entreprenör som han anlitade hade sagt att något
tillstånd inte behövdes.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och inom
riksintresse för kulturmiljövården. Bostadshuset och uthuset är
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i kulturmiljöprogrammet.
Riksintresset kommer att utgå vid kommande revidering.
Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att trots att formspråket
avviker från övriga byggnader på fastigheten kan carporten stå
kvar. Detta på grund av att färgsättningen är genomtänkt och
anpassad till fastighetens kulturhistoriskt intressanta byggnader
och att riksintresset inom kort kommer att utgå.
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en åtgärd utan
startbesked och tagit ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked är i
det här fallet enligt plan- och byggförordningen 15 616 kr. Bilaga.
Byggsanktionsavgiften har kommunicerats med byggherren, som
inte hade några synpunkter.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap 53 § får en byggsanktionsavgift
i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till
hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska särskilt beaktas om
överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att med stöd
av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 57 § och plan- och
byggförordningen (2011:338) 9 kap 6 § och 18 § påföra
fastighetsägaren NN en byggsanktionsavgift på 15 616 kr för att ha
påbörjat en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked samt tagit ett
byggnadsverk i bruk utan slutbesked.
Detta beslut kan överklagas genom besvär.
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Dnr 9017/225.109

Val av biträdande säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 130 att till funktionen
som säkerhetsskyddschef utse Karin Ahnqvist, samt att till
funktionen som biträdande säkerhetsskyddschef utse Tobias
Rosencrantz.
Biträdande säkerhetsskyddschef Tobias Rosencrantz har slutat sitt
arbete hos Robertsfors kommun, varför ny ersättare ska utses.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Wolf Fischer
till funktionen som biträdande säkerhetsskyddschef.
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Au § 119
Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

Justerare

SHBK-2018-468

Skäran 3:36, Bygglov för nybyggnad av förråd

SHBK-2018-499

Hertsånger 18:3, Bygglov för tillbyggnad av
fritidshus

SHBK-2018-382

Lammet 7, Bostadsanpassning

SHBK-2018-522

Hertsånger 22:5, Bygglov för farstukvist

SHBK-2018-215

Lägde 2:6, Slutbesked för nybyggnad av
enbostadshus

SHBK-2018-598

Ansökan om transporttillstånd, Undantag från
bestämmelserna om största tillåtna bredd

SHBK-2018-573

Skäran 15:51, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

SHBK-2018-567

Norum 7:32, Tidsbegränsat bygglov för upplag

SHBK-2018-469

Överklinten 5:36, Bygglov för nybyggnad av altan

SHBK-2018-91

Gumboda 31:4, Slutbesked för installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-535

Djäkneboda 3:4, Bygglov för nybyggnad av växthus

SHBK-2018-534

Näs 2:19, Anmälan om Attefallsåtgärd – tillbyggnad
av enbostadshus

SHBK-2018-422

Nybyn 27:9, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus –
Avslag

SHBK-2018-485

Dalkarlså 17:10, Bygglov för tillbyggnad av
garage/förråd

2017/B0437

Järven 5, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

SHBK-2018-465

Turkosen 2, Anmälan om installation av eldstad och
rökkanal

SHBK-2018-465

Turkosen 2, Slutbesked – Anmälan om installation av
eldstad och rökkanal
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Forts Au § 119

Justerare

SHBK-2018-512

Åkullsjön 2:24, Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt byte av fasad

SHBK-2018-589

Ratu 3:15, Anmälan om Attefallsåtgärd – gäststuga

SHBK-2018-593

Ratahamn 1:5, Anmälan om Attefallsåtgärd –
bastustuga

2017/B0163

Skinnarbyn 4:57, Slutbesked för nybyggnad av
enbostadshus

2016/B0072

Norum 7:61, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

SHBK-2018-276

Ratu 2:61, Anmälan om installation av eldstad och
rökkanal

SHBK-2018-276

Ratu 2:61, Slutbesked installation av eldstad och
rökkanal

2017/B0206

Norum 3:64, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus
inkl. installation av eldstäder och rökkanaler

SHBK-2018-641

Norum 1:22, Anmälan om Attefallsåtgärd –
Växthus/förråd

SHBK-2018-644

Ratu 17:1, Anmälan om Attefallsåtgärd – helt ny
byggnad

SHBK-2018-655

Skäran 3:36, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

2017/B0067

Sikeå 5:95, Slutbesked nybyggnad av bastu med
eldstad och rökkanal

SHBK-2018-256

Skäran 3:38, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

SHBK-2018-391

Bagaren 8, Startbesked, Bygglov för byte av
takbeklädnad

SHBK-2018-698

Gumboda 32:19, Anmälan om Attefallsåtgärd –
Gäststuga

SHBK-2018-463

Lägde 2:68, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

SHBK-2018-709

Gullmark 4:7, Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus
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Forts Au § 119

Justerare

SHBK-2018-711

Norum 5:6, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

SHBK-2018-406

Ratuvik 1:19, Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus

SHBK-2018-593

Ratahamn 1:5, Slutbesked om installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-778

Fabriken 1, Rivningslov för lagerhall, littra 54

SHBK-2018-530

Sikeå 5:107, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
samt tillbyggnad av förråd

SHBK-2018-592

Näs 14:1, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

SHBK-2018-807

Nybyn 51:6, Bygglov för tälthall

SHBK-2018-779

Södra Stortjärn 1:27, Anmälan om installation av
eldstad och rökkanal

SHBK-2018-570

Bagaren 8, Bygglov för byte av takbeklädnad till
klickfalsplåt

SHBK-2018-241

Gransjö 1:26, Slutbesked för installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-793

Ratuvik 1:45, Anmälan om installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-793

Ratuvik 1:45, Slutbesked för installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-817

Dalkarlså 2:48, Anmälan om installation av eldstad
och rökkanal

SHBK-2018-784

Gumboda 9:30, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

SHBK-2018-811

Ånäset 1:28, Bygglov för nybyggnad av garage
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Au § 120
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Justerare

SHBK-2018-581

Flarken 52:2, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SBHK-2018-524

Edfastmark 7:1, Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning

SHBK-2018-601

Brattliden 1:18, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-515

Dalkarlså 2:58, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-272

Skinnarbyn 4:87, Beslut om riskklassning av
livsmedelsanläggning och fastställande av årlig
kontrollavgift

SHBK-2018-606

Domherren 7, Registrering av livsmedelsanläggning

SHBK-2018-571

Gullmark 4:8, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-572

Bobacken 5:19, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-584

Trehörningen 3:1, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-601

Brattliden 1:18, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-515

Dalkarlså 2:58, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-587

Sjulsmark 4:28, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-602

Kråkan 1, Ansökan om tillfällig ändring av
serveringsyta

SHBK-2018-526

Gumboda 32:1, Anmälan om användning av avfall
för anläggningsändamål

SHBK-2018-591

Strand 7:1, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning
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Forts Au § 120

Justerare

SHBK-2018-473

Skäran 15:15, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-477

Kålaboda 5:8, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-305

Lägde 1:43, Medgivande av undantag från
renhållningsordningens bestämmelser om tömning av
slamavskiljare

SHBK-2018-306

Lägde 1:11, Medgivande av undantag från
renhållningsordningens bestämmelser om tömning av
slamavskiljare

SHBK-2018-608

Fabriken 1, Yttrande angående remiss av ansökan om
upphävande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet

SHBK-2018-651

Dalkarlså 1:12, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

2017/0592

Ånäset 16:2, Anmälan om försäljning av folköl

SHBK-2018-653

Renen 17, Anmälan om installation av värmepump –
Berg

SHBK-2018-661

Sikeå 1:53, Anmälan om installation av värmepump
– Berg

SHBH-2018-667

Åkulla 3:9, Anmälan om installation av värmepump
– Jord

SHBK-2018-664

Nyvik 1:14, Anmälan om installation av värmepump
– Berg

SHBK-2018-662

Klintsjön 2:20, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

SHBK-2018-663

Rickleå 30:1, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

SHBK-2018-665

Dalkarlså 11:1, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

SHBK-2018-419

Överklinten 44:1, Föreläggande gällande
lantbruksverksamhet
Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 52 (57)

Forts Au § 120
SHBK-2018-370

Nysätra-Kvarnfors 2:7, Beslut om avgift för tillsyn
enligt miljöbalken

SHBK-2018-586

Brednoret 1:33, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-585

Ratuvik 1:18, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-583

Lägde 1:19, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-625

Dalkarlså 3:26, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

SHBK-2018-689

Fällfors 1:14, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-642

Gransjö 1:7, Stensäter 1:30, Anmälan om installation
av värmepump - Berg

SHBK-2018-620

Nybyn 3:26, Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning

SHBK-2018-690

Prästen 4, Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning

SHBK-2018-723

Södra Stortjärn 3:2, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-615

Smeden 3, Anmälan om installation av värmepump –
Berg

SHBK-2018-722

Edfastmark 7:255, Beslut om riskklassning av
livsmedelsanläggning och fastställande av årlig
kontrollavgift
Edfastmark 7:248, Registrering av
livsmedelsanläggning

SHBK-2018-724

Justerare

SHBK-2018-714

Nybyn 3:26, Beslut om riskklassning av
livsmedelsanläggning och fastställande av årlig
kontrollavgift

SHBK-2018-658

Nyvik 1:14, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning
Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 53 (57)

Forts Au § 120

Justerare

SHBK-2018-729

Skäran 15:46, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-652

Ratu 1:32, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-659

Lägde 2:17, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-657

Lägde 9:2, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-678

Kålaboda 2:28, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-735

Djäkneboda 1:38, Bekräftelse på anmälan om
förbränningstoalett

SHBK-2018-656

Näs 3:33, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-487

Överklinten 5:46, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-660

Lägde 2:65, Lägde 10:2, Tillstånd för nyanläggning
av avloppsanordning

SHBK-2018-697

Siknäs 3:1, Beslut om avgift för handläggning av
anmälan

SHBK-2018-691

Hertsånger 18:3, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-736

Älglund 1:23, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

SHBK-2018-756

Rickleå 13:19, Anmälna om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-737

Lägde 2:70, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-760

Dalkarlså 4:33, Anmälan om installation av
värmepump – Jord

Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 54 (57)

Forts Au § 120

Justerare

SHBK-2018-768

Ultervattnet 3:16, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-767

Ytterklinten 15:2, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-759

Lägde 8:1, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-771

Överklinten 10:17, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-790

Överklinten 20:4, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-789

Överklinten 43:1, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-560

Ratahamn 1:3, Beslut om riskklassning av
livsmedelsanläggning och fastställande av årlig
kontrollavgift

SHBK-2018-758

Lägde 1:38, Tillstånd för nyanläggning av
avloppsanordning

SHBK-2018-777

Stensäter 1:32, Anmälan om installation av
värmepump – Berg

SHBK-2018-820

Näs 3:60, Anmälan om installation av värmepump –
Jord

SHBK-2018-837

Dalkarlså 10:2, Avregistrering av
livsmedelsverksamhet

SHBK-2018-814

Näs 12:6, Anmälan om installation av värmepump –
Jord

SHBK-2018-832

Djäkneboda 25:2, Yttrande till Länsstyrelsen
angående anmälan om vattenverksamhet

SHBK-2018-833

Väg 779 Ånäset – Estersmark, Yttrande till
Länsstyrelsen angående anmälan om
vattenverksamhet

SHBK-2018-830

Dalkarlså 21:1, 5:13, Yttrande till Länsstyrelsen
angående anmälan om vattenverksamhet
Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 55 (57)

Forts Au § 120

Justerare

SHBK-2018-831

Djäkneboda 20:1, 1:10, Yttrande till Länsstyrelsen
angående anmälan om vattenverksamhet

SHBK-2018-829

Djänkeboda 5:19, Yttrande till Länsstyrelsen
angående anmälan om vattenverksamhet

SHBK-2018-823

Edafastmark 7:1, Beslut om riskklassning av
livmedelsanläggning och fastställande av årlig
kontrollavgift

Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 56 (57)

Au § 121
Delgivningar
Antal färdtjänst – beviljas

60st

Antal färdtjänst – avslås

1st

Antal färdtjänst – ej aktutella

24 st

SHBK-2018-643 Valaffischering inför 2018 års riksdags-,
kommuns- och landstingsval.
Slutrapporten för Rambölls uppdrag inom projektet
Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på
utvecklingspotentialerna i noderna med finansiering från
Region Västerbotten.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

ROBERTSFORS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet

2018-09-18

Sida 57 (57)

Au § 122
Övriga frågor
Snabbladdstation för elbilar
Frågan om etablering av en snabbladdstation för elbilar i
Robertsfors tätort togs upp.
Allmänna utskottets beslut
Uppdrag ges till samhällsbyggnadschef att uppvakta elbolagen för
att få en eventuell snabbladdstation till Robertsfors tätort.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk-chef

Exp

