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Au § 123 
 
Redovisning flyktingverksamhet 
 
Socialchef Jhonas Nilsson redovisade flyktingverksamheten. 

 

Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 124 
 
Ekonomisk redovisning  
 

Ekonom Peter Lundström gick igenom den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Se bilaga.   

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 125 
 
Information Arbetsmarknadsenheten 
 

Tillväxtchef Magnus Hansson informerade om arbetet inom 

Arbetsmarkandsenheten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 126 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplan 
 
Allmänna utskottets beslut 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplan tas av nya kommunstyrelsen 

2019. 
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Au § 127 
 
Uppföljning ekonomi 
 

Uppföljning ekonomi jan-sep 2018. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Uppföljningen godkänns. 
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   Johan Hedlund  

Sökanden 
 

 

Au § 128   Dnr 9018/278.109 
 
Ansökan om bidrag till gatlysen på Rickleåskäret 8:7 
  

Ansökan om bidrag till gatlysen/bidrag för enskild ljuspunkt, 

Rickleåskäret. Se bilaga. 

  

Policy för vägbelysning: Robertsfors kommun ska verka för att 

gatu- eller vägbelysning anordnas i samband med utökning av 

bebyggelse inom detaljplan eller planområde för samlad 

bebyggelse. Utbyggnad av vägbelysningen ska utföras så att den 

betjänar bebyggelse för permanent helårsboende och att maximalt 

avstånd mellan belysningspunkterna är 50 m. Dessutom ska 

investeringskostnaden stå i proportion till nyttan. 

  

Utöver ovanstående policy erbjuder Robertsfors kommun bidrag 

till anläggande av vägbelysning för privatpersoner enligt 

nedanstående villkor: 

  

·         Man skall vara mantalsskriven på fastigheten. 

·         Engångsbidrag för ljuspunkt skall vara 2000 kr/fastighet. 

·         Har bidrag tidigare erhållits för ljuspunkt utgår ej nytt 

           bidrag. 

·         Fastigheten betalar själv elkostnaden för belysningen. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar att bevilja ansökan och ge ett 

engångsbidrag på 2000 kr. 
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   Johan Hedlund  

Sökanden 
 

 

Au § 129   Dnr 9018/292.109 
 
Utvidgning av verksamhetsområde för vatten - 
fastigheten Öndebyn 8:2 
 

Ägaren till fastigheten Öndebyn 8:2 har 2018-10-07 inkommit 

med en ansökan om utvidgning av verksamhetsområdet för vatten 

att omfatta även deras fastighet. Fastigheten har idag ett eget 

vattenbrunn som har sinat i sommarens torka. 

 

Fastigheten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för 

vatten vilket innebär att kommunen inte har skyldighet att ansluta 

fastigheten till vattenledningsnätet och att taxan för 

anläggningsavgifter inte heller gäller. Närmaste kommunala 

vattenledning ligger ca 450 meter från fastigheten. 

 

Kostnaden för att ansluta fastigheten beräknas till 150 000 kr. 

  

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 

Att verksamhetsområdet för kommunalt vatten utvidgas att 

inkludera bostaden på fastigheten Öndebyn 8:2. Eftersom bostaden 

ligger på ett betydande avstånd från närmaste anslutningspunkt tas 

en särskild anläggningsavgift för detta ut på 150 000 kr. I denna 

avgift ingår att kommunen anlägger en servisventil intill 15 meter 

från husliv. 

 

 

Bilaga 1: Ansökan 

Bilaga 2: Karta Öndebyn 8.2 
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   Magnus Hansson  

 

Au § 130   Dnr 9018/281.109 
 
Lift Stantorsbacken 
 

Nuvarande lift gick sönder 2018 och går ej att laga längre. Det 

mesta är sönderrostat och liften är tämligen livsfarligt att åka i. 

  

En ny lift säkerställer att backen används och att folkhälsan 

ytterligare stärks.   

  

Utebliven investering innebär som i slutet på föregående år, 

besvikna barn och medborgare. Barn får starka ben av att dra upp 

sin pulka. Färre kommer och åker för att det blir jobbigare och inte 

så roligt. Eftersom många inte har råd att åka till skidbackar med 

liftkort idag så säkerställer denna investering att dessa barn/unga 

kan fortsätta åka i backe gratis.   

 

Beslutsunderlag 
Underlag för investering 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ärendet återremitteras för att titta på möjligheten att söka extern 

finansiering. 
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   Samordningsförbundet  

 

Au § 131   Dnr 9018/277.109 
 
Angående ny medlem i Samordningsförbundet 
Umeåregionen 
 
Den 2 maj 2005 bildades Samordningsförbundet Umeå av Umeå 

kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och 

Länsarbetsnämnden (Numera Arbetsförmedlingen). Från och med 

den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då 

under namnet Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Från och med 

den 1 januari 2015 utvidgades förbundet ytterligare med 

kommunerna Vindeln och Nordmaling under namnet 

Samordningsförbundet Umeåregionen. Den 1 januari 2017 gick 

även Robertsfors kommun med i Samordningsförbundet 

Umeåregionen. 

 

Under våren 2018 har Bjurholms kommun ansökt om medlemskap 

i förbundet och den 8 juni behandlade förbundsstyrelsen den 

ansökan. Styrelsen äger inte rätt att besluta om nya medlemmar 

utan dess uppdrag är att lämna rekommendation till medlemmarna. 

 

Styrelsen beslutade också att innan beslut om ny förbundsordning 

fattas skicka ut den på remiss till nuvarande medlemmar. Detta har 

gjorts och Vännäs kommun har inkommit med förslag att förstärka 

förbundsordningen gällande jämställdhet. Detta har gjorts genom 

att förstärka paragraf 4 meden skrivning om likabehandling. 

 

Allmänna utskottets förslag  
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

 att godkänna Bjurholms kommuns ansökan om 

medlemskap från och med den 1 januari 2019 

 

 att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 

januari 2019 

 

 

Bilagor: 
Skrivelse Samordningsförbundet 

Förbundsordning 
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   Ks   

 

Au § 132   Dnr 9018/291.109 
 
Avgifter för måltider under året 2019  
  

Extern försäljning:  År 2018                   År 2019 
Matabonnemang  

äldreboenden             3 090 kr/månad        3 090 kr/månad 

Korttidsboende          100 kr/dygn             100 kr/dygn 

Personallunch            65 kr/port. inkl.m    65 kr/portion inkl. moms 

Elevpraktikanter        35 kr/port. inkl.m    35 kr/portion inkl. moms 

  

  

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

 

Att avgifterna beslutats enligt förslag och de gäller från den 1 

januari 2019. 
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Au § 133   Dnr 9018/210.109 
 
Svar Motion 17/2018 - Konferenser och möten på 
distans 
  

Motionären föreslår att kommunen alltid ska överväga deltagande 

vid möten och konferenser på distans samt att kommunens 

resepolicy ska kompletteras med att vid möten och konferenser ska 

det alltid övervägas om det är möjligt att delta på distans.  

Se bilaga. 

  

Idag finns allt större möjligheter att delta vid seminarium via 

videokonferens eller annan enklare teknisk utrustning (PC med 

kamera). Möjligheten har inte minst ökat genom att SKL (Sveriges 

kommuner och landsting), Region Västerbotten, Västerbottens läns 

landsting och även till del Länsstyrelsen i Västerbotten tydligt 

utökat sina utsändningar/seminarium. Det blir även allt mer vanligt 

att privata aktörer även erbjuder möjlighet till webinarium eller 

dyligt i utbildningssyfte. 

  

Personal från Robertsfors kommun deltar regelbundet på denna typ 

av seminarium och uppskattar många gånger möjligheten att kunna 

delta utan långa resor och bortavarande från verksamheten. 

Regelbundet hålls även arbetsmöten mellan kommunen och andra 

myndigheter med stöd av plattformar såsom Skype men även 

nyttjas telefonkonferensmöten flitigt.  Det har samtidigt visat sig 

att deltagande som bygger på interaktiva inslag såsom 

gruppdiskussioner, workshops mm fungerat sämre vid 

distansdeltagande vilket ger medarbetarna erfarenhet om vilka 

möten/träffar som lämpar sig väl för distanslösningar och vilka 

som kan ge bättre effekt vid fysiska möten. 

  

Att komplettera resepolicyn med en uppmaning om att överväga 

möjlig distanslösning är en anpassning till den förutsättning som 

nu finns och ej fanns vid tiden då resepolicyn togs fram och 

utvecklingen av vårt kommunens möjlighet att arbeta och resa. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

motionen om konferenser och möten på distans. 

 

Förslagen inarbetas i kommunens resepolicy. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 134  Dnr SHBK 2018-931 
 
Edfastmark 7:1 
Ansökan om förhandsbesked 
  

Ansökan avser förhandsbesked för att möjliggöra avstyckning av 

en del av fastigheten Edfastmark 7:1. Aktuellt område ligger nära 

Fagerliden ÅVC och i direkt anslutning till Ragn-Sells 

Avfallsbehandling AB:s fastighet Edfastmark 7:258. Karta. 

  

Området ligger utanför detaljplanerat område och berörs inte av 

områdesbestämmelser. 

Området ska användas för industriändamål och planeras bebyggas 

med en anläggning enligt redovisad anmälan om miljöfarlig 

verksamhet. Bilaga. 

  

Lantmäteriet har begärt att kommunen ska lämna ett 

förhandsbesked där det framgår att marken som är tänkt att 

avstyckas får användas för industriändamål i enlighet med 

ovanstående beskrivning. 

  

Stadsarkitekten har bedömt att den redovisade verksamheten inte 

innebär betydande omgivningspåverkan, inte innebär betydande 

miljöpåverkan och omfattas inte av lagen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 

varför detaljplan inte krävs för en utvidgning av industriområdet 

enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Bilaga.  

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1 och med stöd av 9 kap 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL, att lämna ett positivt 

förhandsbesked för en anläggning där avfall ska omhändertas, 

behandlas och återvinnas inom Edfastmark 7:1 i anslutning till 

Edfastmark 7:258 enligt karta. 

  

Beslutet innebär inte att anläggningsprojektet får påbörjas. 

Åtgärden kräver tillstånd från annan myndighet. 

  

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande 

bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från 

den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte 

ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 135   Dnr SHBK-2018-908 
 
Hertsånger 13:22 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
  
  

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

om ca 45 kvm. Byggnaden ska ersätta ett befintligt 

fritidshus/förråd och ska utökas något. Bilaga. 

Fastigheten är i övrigt bebyggd med en mindre stuga och en 

komplementbyggnad. 

  

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-

14. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3 och med stöd av miljöbalken 7 kap 

18 b §, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

  

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger eftersom tomten redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 

miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1. 

  

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 

miljöbalken 7 kap 18 h §. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 136  Dnr SHBK-2018-938 
 
Opalen 2 
Bygglov för fasadändring 
  

Ansökan avser fasadändring genom byte av taktäckningsmaterial. 

Aktuell byggnad är ett enbostadshus byggt 1964 och ligger inom 

det utvidgade området med riksintresse för kulturmiljö på 

Brännan. Bilaga foto. 

  

Byggnaden har i dag tvåkupigt rött lertegel som 

taktäckningsmaterial och ansökan avser byte till röd 

tegelimiterande plåt. Bilaga. 
  

Västerbottens museum har i yttrande avstyrkt bytet. Bilaga. 
  

Västerbottens museum har dessutom yttrat sig generellt över 

taktäckningsmaterialet tegelimiterande plåt inom det utvidgade 

riksintresseområdet för kulturmiljö och skriver att; 
  

”Generellt är tegelimiterande plåt olämpligt inom 

kulturmiljöområdet. Eftersom detta område nu är utpekat som del 

av en kulturmiljö av riksintresse gör vi bedömningen att det inte 

är lämpligt att ersätta tidstypiska takmaterial från 1960- och 1970-

tal, som lertegel, betongpannor eller trapetskorrugerad plåt, med 

tegelimiterande plåt. 
  

Det kan dock finnas undantag. Takmaterialet tegelimiterande plåt 

verkar ha uppkommit i och med produkten Plegel som uppfanns 

1978. På hus som är byggda efter det kan tegelimiterande plåt som 

taktäckning accepteras under förutsättning att det passar 

byggnadens karaktär. Det är alltså även här en bedömningsfråga, 

det går inte att säga att det är generellt OK på alla hus byggda 

efter 1978.” 
  

Risken för ett avslag på ansökan om byte till tegelimiterande plåt 

har kommunicerats med fastighetsägaren innan ansökan gjordes. 

  

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 8 kap 13-14 §§ att avslå ansökan om bygglov för byte 

av taktäckningsmaterial till röd tegelimiterande plåt. 

  

Fastighetsägaren rekommenderas att behålla rött tvåkupigt 

lertaktegel som taktäckningsmaterial. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär.
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Forts § 136  Dnr SHBK-2018-938 
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ärendet återremitteras. 

 

Länsantikvarien bjuds in så att vi tillsammans kan göra en 

genomlysning av regelverket. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 137   Dnr SHBK-2018-888 
 
Furan 7 
Bygglov för fasadändring 
  

Ansökan avser fasadändring genom byte av taktäckningsmaterial. 

Aktuell byggnad är ett enbostadshus byggt 1979 och ligger inom 

det utvidgade riksintresseområdet för kulturmiljö i centrala 

Robertsfors. 

  

Byggnaden har i dag svart trapetskorrugerad plåt (TRP) som 

taktäckningsmaterial och ansökan avser byte till svart 

tegelimiterande plåt. Bilaga. 

  

Västerbottens museum rekommenderar att plåt av typen TRP 

behålls men även tegelimiterande plåt kan accepteras eftersom 

huset är byggt 1979 och då kan plegel ha varit det ursprungliga 

taktäckningsmaterialet. Bilaga. 

  

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 svart tegelimiterande 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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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 138   Dnr SHBK-2018-889 
 
Smeden 3 
Bygglov för fasadändring 
  

Ansökan avser fasadändring genom byte av taktäckningsmaterial. 

Aktuell byggnad är ett enbostadshus byggt 1965 och ligger inom 

riksintresseområdet för kulturmiljö – Hallmanska planen. 

  

Samhällsbyggnadskontoret uppmärksammade i juni att arbete 

pågick med byte av taktäckningsmateral från svart betongtaktegel 

till svart tegelimiterande plåt. Se bilagor. 

 

Fastighetsägaren har inkommit med bygglovsansökan i efterhand 

för byte av taktäckningsmaterial till svart tegelimiterande plåt. 

  

Bygglov för tillbyggnad av aktuellt hus beviljades 2015-08-25 

med svart plåt som taktäckningsmaterial. Byggnationen har dock 

inte utförts enligt den inlämnade bygglovsritningen utan hela det 

bakre takfallet har brutits upp och belagts med plåttak istället för 

en begränsad del av takfallet som bygglovet medgav. Sökande 

uppger att de ansökt om bygglov för tillbyggnad med svart plåttak 

och att de sedan för att det skulle bli lika taktäckningsmaterial på 

fram- och baksidan av huset bytt även på framsidan till plåttak. De 

uppger att de misstolkat bygglovet till att gälla byte av 

taktäckningsmaterial på hela huset, men nu insett att det inte gör 

det. Bilaga. 

  

Västerbottens museum har i yttrande avstyrkt bytet och menar att: 

”Byggnaden är uppförd i senare tid men ligger inom det utpekade 

området. Miljöbalkens bestämmelse säger att riksintresset ska 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Enligt 

riktlinjerna för Hallmanska innebär det att ”man måste rusta upp 

och bygga om varsamt så att husen och området behåller sin 

ursprungliga karaktär”. Här åsyftas då främst de äldre 

egnahemmen som byggdes i samband med den nya stadsplanen, 

husen från senare tid kan ju inte riktigt sägas vara karaktäristiska 

för området. Men de är trots allt egnahem och betongpannor är ett 

tidstypiskt takmaterial från 1960-talet. Visst innebär ett byte till 

tegelimiterande plåt att husets och områdets karaktär förändras 

och får ett ännu mer sentida och ”moderniserat” utseende.” 

  

Frågan om byggsanktionsavgift för byte av taktäckningsmaterial 

utan bygglov och startbesked kan hanteras efter att avgiften 

kommunicerats med sökanden. Sökande ges då möjlighet till 

frivillig rättelse innan ärendet om byggsanktionsavgift tas upp till 

överläggning vid ett sammanträde i Allmänna utskottet och kan 

därigenom slippa sanktionsavgiften.
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 Forts § 138  Dnr SHBK-2018-889 
 

Byggsanktionsavgift eller föreläggande om rättelse för att inte ha 

följt bygglovet från 2015 kan inte utdömas innan sökande har haft 

möjlighet att göra en frivillig rättelse inom bygglovets stipulerade 

giltighetstid som är 5 år. Fastighetsägaren kan också välja att 

ansöka om ett nytt bygglov för det utseende som byggnaden har 

idag men då med ett taktäckningsmaterial som kan godkännas i 

området, eftersom hela takfallet nu berörs av ombyggnationen. 

  

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 8 kap 13-14 §§ att avslå ansökan om bygglov för byte 

av taktäckningsmaterial till svart tegelimiterande plåt. 

  

Fastighetsägaren rekommenderas att behålla svart betongtaktegel 

som taktäckningsmaterial. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ärendet återremitteras. 

 

Länsantikvarien bjuds in så att vi tillsammans kan göra en 

genomlysning av regelverket. 
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Au § 139   Dnr SHBK-2018-895 
 
Rickleå 11:3 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
  

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om ca 134 kvm med 

vidbyggt garage om ca 40 kvm. Fastigheten ligger utanför 

detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Tomten ligger på västra sidan om E4 i Valsfäboda. Bilaga. 

  

Närheten till E4 har medfört att en bullerutredningen har tagits 

fram och den visar på att ljudnivåerna kommer att ligga under de 

riktvärden för buller som finns i förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Bilaga. 

  

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande. Ingen erinran 

har inkommit. 

  

Eftersom en ny tomtplats etableras omfattas inte åtgärden av 

delegationen till tjänsteperson för beslut om bygglov.  

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1:1 och med stöd av 9 kap 31 § plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus med garage inom fastigheten Rickleå 11:3. 

  

Detta bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två 

år och avslutas inom fem år från den dag då detta beslut vann laga 

kraft. 

  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 

Kontrollansvarig är Åke Gustavsson som är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap 9 § PBL. 

  

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked enligt 10 kap 3 § 

PBL har lämnats. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 140   Dnr SHBK 2018-996 
 
Rastplats Granberget E4 
Samrådsremiss 
  

Trafikverket efterfrågar kommunens synpunkter på förslag till 

utformning av rastplats på Granberget i norrgående riktning vid 

E4. 

  

Bilagor: 

Samrådsremiss 

Samrådsunderlag 

Planläggningsbeskrivning 

  

Enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.3 kan Allmänna 

utskottet lämna yttrande i ärenden om remisstiden inte medger att 

ärendet hinner behandlas i KS. Remisstiden är 2018-10-10 till 

2018-10-25. 

  

Allmänna utskottets beslut 
 

Robertsfors kommun förordar utformning av rastplats i Bygdeå. 

 

Skrivelse angående detta skickas till Tafikverket. 
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Au § 141   Dnr 9018/293.109 
 
Beredning ny delegationsordning kommunstyrelsen 
  

Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över relaterat till 

vissa förändringar i den politiska organisationen inför 2019, vissa 

förändringar i lagstiftning samt frågor som uppkommit i 

förvaltningen och från politiska företrädare gällande 

delegationsefterlevnad. Det är av stor vikt att kommunstyrelse 

känner sin delegation och att delegationsordningen är så tydlig att 

inga tveksamheter föreligger rörande vem som får fatta beslut i 

olika frågor. 

  

Förslaget är att extern konsult gör en genomlysning av nuvarande 

delegationsordning med hänsyn till lag och förordning. Konsulten 

bör även genomföra intervjuer med sektorchefer, personalstrateg, 

ekonomichef och kommunchef samt kommunalråd och 

sektorspresidier, gällande deras syn på behov av revidering av 

delegationsordningen. Utifrån detta föreslås konsult i december 

2018 inkomma med ett förslag till ny delegationsordning för 

kommunstyrelsen. 

  

Förslaget till ny delegationsordning kan på så sätt beredas av 

tillträdande utskott och kommunstyrelse första kvartalet 2019. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 

kommunchef att säkerställa att förslag till ny delegationsordning 

tas fram till december 2018 med hjälp av externt konsultstöd.   

 

Delegationsordningen skickas ut på remiss i den politiska 

organisationen. 
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   Ks   

 

Au § 142 
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 
 

SHBK-2018-894             Näs 2:19, Parkeringstillstånd 

  

SHBK-2018-944             Rickleå 9:6, Parkeringstillstånd 

  

SHBK-2018-943             Nybyn 51:2, Parkeringstillstånd 

  

SHBK-2018-844             Norum 7:63, Bygglov för nybyggnad 

  av garage/carport 

  

SHBK-2018-886             Sikeå 5:104, Bygglov för nybyggnad av 

  gäststuga/bastu 

  

SHBK-2018-772             Älgen 14, Bekräftelse på anmälan om 

  installation av eldstad och rökkanal 

  

SHBK-2018-806             Dalkarlså 11:2, Bygglov för nybyggnad 

  av enbostadshus 

  

SHBK-2018-645             Skomakaren 5, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-233             Skinnarbyn 5:36, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-516             Bagaren 1, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-623             Nybyn 3:39, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-87               Lammet 7, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-881             Åkulla 2:5, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-787             Edfastmark 7:258, Bygglov för  

  mottagningsbassänger i mark med  

  överbyggnad 

  

SHBK-2018-788             Skinnarbyn 4:52, Bygglov för 

  tillbyggnad av enbostadshus med 

  inglasad uteplats 

  

SHBK-2018-785             Åkullsjön 20:1, Bygglov för 

  tillbyggnad av enbostadshus med 

  förråd, carport och inglasad uteplats 
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Forts Au § 142 
 

SHBK-2018-655             Skäran 3:36, Startbesked för 

  nybyggnad av  
  

SHBK-2018-906             Rickleå 8:6, Anmälan om installation 

  av eldstad och rökkanal 

  

SHBK-2018-845             Hertsånger 4:28, Bygglov för 

  nybyggnad av fritidshus 

  

SHBK-2018-904             Brednoret 1:24, Bekräftelse på anmälan 

  om rivning av komplementbyggnad 

  

SHBK-2018-779             Södra Stortjärn 1:27, Slutbesked om 

  installation av eldstad och rökkanal 

  

SHBK-2018-928             Brednoret 1:28, Rivningsanmälan – två 

  sovstugor 

  

SHBK-2018-898             Djäkneboda 1:58, Anmälan om 

  installation av eldstad och rökkanal 

  

SHBK-2018-900             Skinnarbyn 6:4, Bygglov för 

  tillbyggnad av enbostadshus 
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Au § 143 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 

  

SHBK-2018-83               Herstånger 15:1, Tillstånd för 

nyanläggning av avloppsanordning 

  

SBHK-2018-755             Nybyn 42:4, Föreläggande med vite att 

vidta åtgärder vid återvinningstationen 

  

SHBK-2018-934             Sikeå 35:2, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-940             Sikeå 1:6, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

  

SBHK-2018-852             Älgen 21, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-939             Lägde 2:55, Tillstånd för nyanläggning 

av avloppsanordning 

  

SHBK-2018-897             Rickleå 11:3, Anmälan om installation 

av värmepump – Jord 

  

SHBK-2018-757             Rickleå 11:3, Tillstånd för 

nyanläggning av avloppsanordning 

  

SHBK-2018-304             Lund 1:2, Tillsyn av 

lantbruksverksamhet 

  

SHBK-2018-885             Åkullsjön 2:31, Ansökan om 

serveringstillstånd – Tillfälligt slutet 

sällskap 

  

SHBK-2018-828             Skinnarbyn 7:8, Ansökan om 

serveringstillstånd – Tillfälligt slutet 

sällskap 

  

SHBK-2018-880             Överklinten 3:86, Bekräftelse på 

anmälan om förbränningstoalett 

  

SHBK-2018-786             Lägde 9:4, Tillstånd för nyanläggning 

av avloppsanordning
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Forts Au § 143 
  

SHBK-2018-926             Ratu 2:4, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-813             Edfastmark 7:34, Beslut om flyttning 

av fordondsvrak 

  

SHBK-2018-813             Edfastmark 7:34, Kommunicering av 

beslut om avgift i samband med 

fordonsflytt 

  

SHBK-2018-521             Skinnarbyn 5:24, Beslut om flyttning 

av fordonsvrak 

  

SHBK-2018-521             Skinnarbyn 5:24, Beslut om flyttning 

av fordonsvrak 

  

SHBK-2018-884             Näs 3:59, Tillstånd för nyanläggning av 

avloppsanordning 

  

SHBK-2018-925             Sikeå 2:73, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-960             Mårsgården 9, Anmälan om installation 

av värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-883             Överklinten 1:16, Anmälan om 

installation av värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-978             Bölesbäck 1:12, Anmälan om 

installation av värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-976             Gumboda 20:1, Anmälan om 

installation av värmepump – Jord 

  

SHBK-2018-981             Ånäset 21:2, Anmälan om installation 

av värmepump – Jord 

  

SHBK-2018-892             Brednoret 2:9, Tillstånd för 

nyanläggning av avloppsanordning 
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Au § 144 
 
Delgivning – Meddelanden 

  

Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 

  

 Antal färdtjänst – beviljas                     9 st 

                                          

 Antal färdtjänst – avslås                       1 st 
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Au § 145  Dnr 9018/224.109 
 

Riksintresse för vattenkraft – Ändrat beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25 § 121 att inte ha några 

synpunkter på förslagen till riksintressen. 
 

Många har hört av sig angående detta. Därför har Allmänna 

utskottet beslutat ta upp ärendet igen för nytt beslut. 
 

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-for-

energiandamal/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. 
 

Bilaga: Skrivelse Energimyndigheten 2018-05-15 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att Robertsfors 

kommun utifrån Rickleåns strategiska roll i samhällets kommande 

utveckling och tillväxt, motsätter sig förslaget från 

Energimyndigheten. 
 

Förändring av tidigare beslut föreslås utifrån att: 
 

1. Robertsfors kommun anser att Rickleån har en viktig strategisk 

roll i samhällets kommande utveckling och tillväxt. 

2. Robertsfors kommun arbetar idag i flera projekt tillsammans 

med olika aktörer för att uppnå kravet på att alla vattendrag 

skall uppnå god ekologisk status (GES) till 2021 alt. 2017. För 

att Rickleån skall klara detta (GES) kan en riksintressestämpel 

allvarligt förhindra detta. 

3. Robertsfors kommun framhåller generellt att det är viktigt att 

vara restriktiv vid utpekande av riksintressen, eftersom 

riksintressestämpeln riskerar lägga en ”våt filt” över områden 

som idag förvaltas av kommunen. 

   


