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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

SHBU § 1 
 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 2   
 
Godkännande av föredragningslista 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Punkt 6 utgår, går direkt till Arbetsutskottet 

Punkt 7 utgår 

Punkt 8, se punkt 13 
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SHBU § 3    
 
Ekonomisk uppföljning 
 

Samhällsbyggnadschefen presenterade upplägget för ekonomisk 

uppföljning. Här kommer det att presentera det ekonomiska läget 

från sektorn.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottets tackar för informationen. 
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SHBK § 4    
 
Genomläsning av Ks-reglemente samt utskottets 
uppdrag 
 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna Ks-reglemente samt utskottets uppdrag 
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SHBU § 5    
 
Information från sektorn 
  

Samhällsbyggnadschefen presenterar vad som händer på 

Samhällsbyggnadskontoret: 

Ny 7-avdelningsförskola är påbörjad vid Jenningsskolan, 

Robertsfors, det finns en del markarbete som först måste utföras 

innan bygget kan påbörjas. 

Förskolan Apotekaren i Ånäset, nya planritningar är framtagen. 

Fastighet, funktion mellan fasighet och sektorerna måste förbättras. 

Arbete pågår för att få fram en rutin som förbättrar funktionen 

mellan sektorerna och fastighet. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner informationen från sektorn. 
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SHBK § 6  
 
Ks förslag delegationsordning 
  

Utgår, tas i AU 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
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SHBU § 7 
 
Översiktsplan 
 

Utgår 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
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SHBU § 8 
 
Kulturplan 
 

Utgår, se ärende 13. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

SHBU § 9   Dnr. 2017/B0498 
 
Norum 2:14 Detaljplan för 20 bostadsfastigheter 
  
Allmänna utskottet beslutade 2017-11-28 att bevilja positivt 
planbesked för rubricerad detaljplan. 

  
Ett förslag till detaljplan har inkommit. Bilaga. Planen möjliggör för 
ca 20 st nya bostadsfastigheter vid Marragrundsfjärden nära 
Norrfjärdens färjeläge. Området saknar idag detaljplan. 

  
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att eftersom detaljplanen inte 
kan anses ha något betydande intresse för allmänheten, kan 
standardförfarandet tillämpas i planprocessen. 

  
Samrådstiden ska vara minst tre veckor enligt 5 kap 11 a § plan- 
och bygglagen. 

   

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
med stöd av 5 kap 11 § plan- och bygglagen, godkänna upprättad 
detaljplan för samråd. 

  
Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet. 

  
Samrådstiden ska vara tre veckor. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

SHBK § 10   2017/B0447 
 
Norum 3:71 Detaljplan för 30 bostadsfastigheter samt 
förskola 
  
Allmänna utskottet beslutade 2017-11-28 att bevilja positivt 
planbesked för rubricerad detaljplan. 

  
Ett förslag till detaljplan har inkommit. Bilaga. Planen möjliggör för 
ca 30st nya bostadsfastigheter dels vid havet i Partudden och dels 
i Norums by där förslaget även inrymmer en förskola. Området 
saknar idag detaljplan. 

  
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att eftersom detaljplanen inte 
kan anses ha något betydande intresse för allmänheten, kan 
standardförfarandet tillämpas i planprocessen. 

  
Samrådstiden ska vara minst tre veckor enligt 5 kap 11 a § plan- 
och bygglagen. 

   

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
med stöd av 5 kap 11 § plan- och bygglagen, godkänna upprättad 
detaljplan för samråd. 

  
Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet. 

  
Samrådstiden ska vara tre veckor. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

SHBU § 11   SHBK-2018-843 
 

Bygdeå kyrkobord 1:1 Detaljplan Prästberget 
  

Allmänna utskottet beslutade 2018-02-20 att bevilja ett positivt 
planbesked och 2018-09-18 att rubricerad detaljplan inte kräver 
någon miljökonsekvensbeskrivning. Nu har ett förslag till detaljplan 
upprättats. Bilaga. 

  
Planen möjliggör för ca 30st nya bostadsfastigheter på Prästberget 
i Bygdeå. Området saknar idag detaljplan. 

  
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att eftersom detaljplanen inte 
kan anses ha något betydande intresse för allmänheten eller kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan kan 
standardförfarandet tillämpas i planprocessen. 

  
Samrådstiden ska vara minst tre veckor enligt 5 kap 11 a § plan- 
och bygglagen. 
 
Erland Robertsson - Bör se över möjligheten att GC-vägen görs 
om till allmän altenativt enskild väg.  

   

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
med stöd av 5 kap 11 § plan- och bygglagen, godkänna upprättad 
detaljplan för samråd. 

  
Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet. 

  
Samrådstiden ska vara tre veckor. 
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SHBK § 12    
 
Information Webbkurs i PBL för förtroendevalda 
  
Boverket lanserar tillsammans med SKL en helt ny utbildning för 
förtroendevalda som behöver veta mer om plan- och bygglagen 
(PBL). Målet med den är att man ska känna sig trygg i sitt uppdrag 
och veta vilka möjligheter som finns att påverka hur vi bygger 
Sverige. Man får veta hur PBL-systemet är uppbyggt, höra 
experter berätta om det viktigaste i varje skede av plan- och 
byggprocessen och ta del av konkreta exempel. 
Utbildningen finns på https://boverket.onlineacademy.se/ 

  
Kortfattad kursplan: 
Plan- och bygglagen på rätt sätt – introduktion för 
förtroendevalda 

  
Avsnitt 1- Vad är PBL? 16 min 
I det här avsnittet får du en överblick över syftet med PBL, om hur 
lagsystemet är uppbyggt, om olika roller och om vilka andra lagar 
och regler som styr hur vi bygger Sverige. 

  
Avsnitt 2 - Byggnadsnämndens roll och uppgifter i PBL 10 min 
Avsnittet handlar om byggnadsnämndens funktion och ansvar och 
vad som är viktigt i samarbetet mellan nämnd och förvaltning. Du 
får också veta hur byggnadsnämnden finansierar sin verksamhet. 

  
Avsnitt 3 – Översiktsplanering 11 min 
I det här avsnittet får du veta mer om hur kommunen kan arbeta 
strukturerat och kontinuerligt med översiktsplanering och vilken 
roll du som förtroendevald har i arbetet. Du får också träffa 
Linköpings kommun och erfarna politiker som beskriver hur de 
arbetar. 

  
Avsnitt 4 – Detaljplanering 17 min 
I det här avsnittet får du veta vad som är viktigt när kommunen tar 
fram en detaljplan, vad kommunen får reglera enligt PBL och 
vilken roll du som förtroendevald har i processen. Du får också 
höra hur förtroendevalda från Malmö och Örkelljunga arbetar i 
detaljplaneskedet. 

  
Avsnitt 5 - Lov och anmälan i PBL 17 min 
I det här avsnittet får du veta vad som gäller för bygglov och 
anmälan, när det behövs och inte. Du får veta hur kommunen 
arbetar i lovskedet och var du som förtroendevald kommer in i 
bilden. Du får också ta del av exempel från Västerås kommun. 

  
Avsnitt 6 - Byggprocessen i PBL 15 min 
I det här avsnittet får du veta mer om byggnadsnämndens roll i 
byggprocessen; från tekniskt samråd till slutbesked. Du får veta 
hur kommunen arbetar och vilka roller som finns i processen. Du 
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får också höra erfarna förtroendevalda från Östersund och 
Gotland berätta om sina erfarenheter. 

  
   Avsnitt 7 - Byggnadsnämndens tillsyn i PBL 10 min 

I det här avsnittet får du veta vilket ansvar kommunen har när det 
gäller tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du får veta vad 
kommunen har för befogenheter och skyldigheter samt i vilka 
skeden tillsynen ska genomföras. Du får också veta hur Gävle 
kommun har arbetat för att få ett framgångsrikt tillsynsarbete. 

  
Avsnitt 8. Tema - Arkitektur för förtroendevalda 10 min 
Avsnittet publiceras inom kort 

   

Erlands Robertsson lämnade förslag om att utskottet ska gå 

webbkursen PBL för förtroendevalda tillsammans med Sara 

Forsberg, bygginspektör. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen är mottagen. 

 

Utskottet beslutar att vid ett kommande utskott gå webbkursen PBL 

för förtroendevalda tillsammans med Sara Forsberg, bygginspektör. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

SHBU § 13    
 
Vägledning för bygglovsbedömningar inom riksintresse 
kulturmiljö i Robertsfors tätort 
  
Länsstyrelsen i Västerbotten reviderar länets riksintressen för 
kulturmiljö och har beslutat utöka riksintresset i Robertsfors tätort. 
Det omfattar nu större delen av tätorten. 

  
Samhällsbyggnadskontoret har tagit in anbud på framtagande av 
material som ska användas som information om vilka riktlinjer som 
ska gälla för förändringar på byggnader inom riksintresset för 
kulturmiljö som länsstyrelsen pekat ut. Materialet ska användas 
som vägledning för bedömningar i bygglovsärenden samt delas ut 
till berörda fastighetsägare och det ska även finnas på hemsidan. 

  
Ett förfrågningsunderlag, bilaga, har skickats ut till fem potentiella 
anbudsgivare och tre anbud har inkommit. Dessa bedömdes alla 
kunna leverera det som efterfrågas varför det billigaste anbudet 
från Skellefteå museum antogs. Bilaga. 

  
En ansökan kommer att skickas till Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning för att få bidrag till finansieringen av 
vägledningsmaterialet. 

  
Enligt tidsplanen kommer vägledningen att kunna antas av 
kommunfullmäktige i juni. 

    

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen är mottagen 
Ulf Lindberg bjuds in när vägledningen ska presenteras. 
 

https://drive.google.com/open?id=1SbuPw5Lfyig_Kni8LQLzCqAaesSB4Lh4
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   Shbk för utskick till berörda  

 

SHBU § 14  SHBK 2018-1066 
 
Skinnarbyn 6:4 
Bygglov för tillbyggnad av garage 
  
Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad av befintligt garage om 
ca 9 kvm. 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus om ca 130 kvm, två 
komplementbyggnader om ca 98 kvm respektive 292 kvm samt 
aktuellt garage om ca 47 kvm. 
Med föreslagen tillbyggnad blir garaget 56 kvm. Det innebär en 
total byggnadsyta på 576 kvm för hela fastigheten. Skinnarbyn 6:4 
är en större fastighet men tomtplatsen bedöms utgöra ca 5 000 
kvm. Detaljplanen tillåter max 190 kvm byggnadsyta per fastighet. 
Byggnaderna fanns när detaljplanen antogs. 

  
Stadsarkitekten bedömer att eftersom fastigheten är så stor kan 
den i teorin delas upp i tre normalstora villatomter, som då enligt 
detaljplanen kan bebyggas med sammanlagt 600 kvm. Av denna 
anledning bedöms åtgärden kunna utgöra en liten avvikelse. 
Åtgärden bedöms överensstämma med syftet med planen och 
vållar inte olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad. Bilaga. 

  
Berörda grannar har beretts möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Ingen erinran har inkommit. 

  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b § bevilja bygglov för 
tillbyggnad av garage. 

  
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  

 

SHBU § 15   SHBK-2018-1096 
 
Näs 2:8 
Ansökan om förhandsbesked 
  
Ansökan avser förhandsbesked för att möjliggöra avstyckning av 
tre nya fastigheter för bostadsändamål vid Öudden, Näs. 

  
Området ligger utanför detaljplanerat område och berörs inte av 
områdesbestämmelser. 
Området mellan tänkta bostadsfastigheter och havet berörs av ett 
utvidgat strandskydd på 200 meter. 

  
Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja ett 
positivt förhandsbesked samt undersökt risken för betydande 
miljöpåverkan. Bilaga. Åtgärden bedöms inte kräva att en 
detaljplan tas fram. 

  
Berörda grannar har beretts möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Ingen erinran har inkommit. 

   

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 
lämna ett positivt förhandsbesked för avstyckning av tre 
fastigheter för bostadsändamål på ett avstånd från strandlinjen på 
minst 225 meter. 

  
Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver bygglov. 

  
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. 

  
Beslutet kan överklagas genom besvär. 
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   Shbk  

 

Au § 16   SHBK-2018-1147 
 

Lägde S:4 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus 
  

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
Attefallshus om ca 25 kvm. Arrendetomten är sedan tidigare 
bebyggd med ett fritidshus och en komplementbyggnad. 

  
På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-
14. 

  
Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 
strandskyddsdispens, bilaga. 

    

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b §, bevilja 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  

 

SHBU § 17   Dnr 9016/105 
 
Medborgarförslag 3/2016 
GC-väg mellan Gumboda  och Ånäset 
  
Gumboda Byaförening har via ett medborgarförslag föreslagit att 
den s k Karl XI:s väg mellan Ånäset och Gumboda rustas upp så 
att den blir farbar för gång- och cykeltrafikanter. Bilaga. 

  
Den aktuella vägen byggdes enligt källor inför Karl XI:s eriksgata 
sommaren 1673. Förmodligen för att kungen skulle få en 
snabbare resa mellan Västerbottens regementes övningsplats 
Gumboda Hed och Skellefteå. 

  
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och ser fördelar med 
att fler GC-vägar byggs i kommunen. Ett nyligen avslutat 
kustplaneringsprojekt - KOMPIS har förordat att kommunens 
kuststräcka binds samman av GC-vägar. I det projektet förslås att 
Gumboda Hamn binds ihop med Gumboda Hed, Killingsand och 
Sikeå med GC-väg. Från Sikeå finns den populära GC-vägen till 
Robertsfors och även möjlighet att ta sig till Sikeå hamn och via 
kustlandsvägen kan man ta sig på mindre vägar till Ratan och 
vidare till den södra kommungränsen. 

  
Den av Gumboda byaförening föreslagna sträckningen skulle 
även binda samman Ånäset med den GC-vägen. 

  
Den kommande ombyggnaden av E4 kommer att innebära 
svårigheter att ta sig med cykel mellan kommunens två största 
orter. 2+1-vägar med höga hastigheter och stor andel tung trafik 
inbjuder inte till cykelturer. En upprustning av Karl XI:s väg skulle 
innebära att det skulle vara möjligt att utan stora omvägar cykla 
mellan Robertsfors och Ånäset. Lufta camping och Stenfors gård 
skulle då passeras av denna kustnära GC-väg. Cyklisten skulle 
sedan kunna fortsätta norrut via Hertsånger och Skäran på mindre 
vägar till den norra kommungränsen. 

  
Samhällsbyggnadskontoret har fått ett kostnadsförslag på 
upprustning av Karl XI:s väg från MTAB. Bilaga. Där föreslås att 
vägen beläggs med bärlager och slitlager till en kostnad av 477 
500 kr. 

  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att verka för att tillgodose 
medborgarförslaget genom att uppdra till 
samhällsbyggnadskontoret att vidare utreda finansiering av 
projektet. Trafikverket har uttryckt önskemål om deponiplatser för 
massor, vilket detta skulle kunna utgöra och på så sätt bidra 
positivt till kostnaden för projektet. Samhällsbyggnadsutskottet 
anser medborgarförslaget därmed besvarat. 
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Au § 18    
 
Uppföljning av planerad tillsyn 2018 
 

I den tillsynsplan för miljöbalkens område som beslutades 2016-

2018 framgår att tillsynsmyndigheten årligen ska följa upp och 

redogöra tillsynen utifrån tillsynsplan till Kommunstyrelsen. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna uppföljning av planerad tillsyn 2018. 
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SHBU § 19    
 
Fastställande av tillsynsplan 2019-2021 för Robertsfors 
kommun s tillsyn enligt miljöbalken 
 
Sammanfattning 
Enligt lagstiftningen ska tillsynsmyndigheten årligen upprätta en 
samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av myndigheten. I 
Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden 
som har tillsynsansvaret. 

 
Ärendet 
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska 
tillsynsmyndigheten ta fram en utredning om tillsynsbehovet för 
hela ansvarsområdet enligt miljöbalken som ska sträcka sig över 
3 år. Vidare ska tillsynsmyndigheten enligt 8 § för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska baseras 
på behovsutredningen. 
Behovsutredningen 2019-2021 visar på ett resursbehov på miljö 
inkluderat det arbete som bedrivs utanför tillsynen av 4,35 
tjänster, under 2019 finns cirka 3,36 tjänster att tillgå. Det är svårt 
att räkna ut en exakt siffra på grund av att 3 av de anställda på 
miljökontoret kommer vara föräldralediga under olika delar av 
året. Grunden för årets planering har varit en grundlig 
tidsredovisning som utförts av miljöinspektörer som arbetat under 
2018 samt SKL:s riktvärden på hur många tillsynstimmar en 
miljöinspektör på en liten kommun bör hinna med. 
Behovsutredningen är beräknad på den tidsredovisning som finns 
fram till slutet på december. Till i år har behovsutredningen gjorts 
om en del jämfört med tidigare år. De tidigare åren har 
tidsredovisningen i stort sett utgjort hela behovsutredningen men 
till i år har timmar lagts till för det egentliga resursbehovet som 
finns. Med tanke på att det oftast har behövts prioriteras bort U-
objekt samt att alla klagomål inte hinner följas upp så visar det på 
att det inte finns tillräckligt med resurser för att allt ska hinnas med 
varje år. Därför har det gjorts en del uppskattningar av det faktiska 
resursbehovet för behovsutredning en 2019-2021 för att försöka 
visa på hur resursbehovet ser ut om allt skulle hinnas med varje 
år. De verksamheter som årligen betalar en avgift kommer att få 
tillsyn. De U-verksamheterna som inte omfattas av en fast årlig 
avgift som prioriteras först i planeringen 2019 är 
hälsoskyddsverksamheter. 

  
Den 16 december 2016 fastställde vattendelegationen 
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och en förvaltningsplan 
2016-2021 för vattenförekomster med krav som 
samhällsbyggnadskontoret/ miljö ska följa.   Kommunerna ska 
säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom: 
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 Att ställa krav på begränsande utsläpp av fosfor och kväve där 
det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. 

 Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att öka 
åtgärdstakten så kraven för vatten ska kunna följas. 
 

Enligt ett förslag från Havs och vattenmyndigheten innebär en ökad 
åtgärdtakt inventering av 5 % av de enskilda avloppsanläggningarna 
i kommunen. Robertsfors kommun har cirka 3000 avlopp vilket 
skulle innebära 150 avlopp per år. Att inventera 150 avlopp skulle 
innebära att en heltidstjänst per år skulle gå åt till den planering, 
administration och det efterarbete en inventering av så många 
avlopp innebär.  Planeringen för 2019-2021 är att 3 % av 
kommunens enskilda avloppanläggningar ska inventeras årligen, 
detta innebär 90 avlopp årligen. 

 
Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för miljöbalkens område 2019-2021 
Behovsutredning 2019-2021 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

 
- att fastställa tillsynsplan för miljöbalkens område 2019-2021 
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SHBU § 20     
 
Uppföljning av livsmedelskontroll 2018 
  
Uppföljning av livsmedelskontroll 2018 

 
Bilaga: 
Uppföljning av livsmedelskontroll 2018 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna uppföljning av livsmedelskontroll 2018. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1YqWi3cMAgjlme384-2lGBTgR-3HEn6Ia
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SHBU § 21    
 
Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors 
kommuns livsmedelstillsyn 2019  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för 
arbetet med livsmedelskontroll. Kontrollplanerna bör fastställas av 
myndigheten.  

  
Ärendet 
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, 
livsmedelslagen (SFS2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 
2006:813). Till dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade 
av Livsmedelsverket. Enligt artikel 41-42 i förordning 
(EG)882/2004 ska myndigheter som ansvarar för genomförande 
av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna 
ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning 
för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella 
prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen 
följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. 

  
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara riskbaserad, 
ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för 
den offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel 
och att de inte blir lurade (redlighet). Livsmedelskontrollen utförs 
främst genom oanmälda inspektioner. Vid inspektionerna sker 
kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga 
hygienen, bedömning av om tillräcklig kompetens finns, lokaler 
och utrustning samt märkning. 

  
Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden i Robertsfors kommun är 
tillsynsmyndighet för de livsmedelsverksamheter som bedrivs i 
kommunen. Det är de som ska fastställa kontrollplanerna som tas 
fram av Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 

  
Kontrollplan livsmedel 2019 – 2021, Robertsfors kommun 
beskriver hur den offentliga livsmedelskontrollen som kommunen 
är ansvarig för är uppbyggd och hur den ska bedrivas under 
perioden 2019-2021. Denna kontrollplan fastställs av 
Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden. 

  
Detaljerad kontrollplan livsmedel 2019 – KS är en förteckning över 
de objekt Kommunstyrelsen ansvarar för, hur många anläggningar 
som ska kontrolleras under året samt hur många kontrolltimmar 
som ska utföras. Kontrollplanen fastställs av Kommunstyrelsen. 

  
Beslutsunderlag 

Kontrollplan livsmedel 2019 – 2021, Robertsfors kommun 

Detaljerad kontrollplan livsmedel 2019 – KS 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att  

– att fastställa Kontrollplan livsmedel 2019 – 2021, Robertsfors 
kommun 

– att fastställa Detaljerad kontrollplan livsmedel 2019 – KS 
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SHBU § 22    
 
Uppföjning 2018 – Tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) 
samt Alkohollagen (2010:1622) 
 

Uppföljning 2018 – Tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) samt 

Alkohollagen (2010:1622) 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna Uppföljning 2018 – Tillsyn enligt Tobakslagen 

(1993:581) samt Alkohollagen (2010:1622). 
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SHBU § 23    
 
Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen 
2019 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för arbetet 

med tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen. Tillsynsplanerna bör 

fastställas av myndigheten.  
 
Ärendet 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen ligger i 

Robertsfors kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det är 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen. 
I de framtagna tillsynsplanerna finns en beskrivning av ansvaret inom 

området och det planerade arbetet under 2019. 
Tillsynsplanerna ska fastställas av Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden 

(gällande tobak). 
 
Beslutsunderlag 
Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2019 
Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2019   

  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottets beslutar föreslå Kommunstyrelsen att  

– Att fastställa Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2019 

– Att fastställa Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) – Tillsynsplan 

2019 
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SHBU § 24    
 
Trafikplan 2019-2022 
 
Bilaga: 
Trafikplan 2019-2022 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna Trafikplan 2019-2022. 
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SHBU § 25    Dnr. 9017/264.109 
 
Utredning av möjligheter för uppställning av busskur 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, Dnr. 9017/264.109 gavs 
samhällsbyggandskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för 
uppställning av en busskur för elever boende vid Ytterklintfäboda 
och Stenfors. 

 
Utredningen utgår från en placering av busskur vid hållplats 
Ytterklintfäboda. 
. 
Bilaga: 
Utredning av möjlighet för uppställning av busskur 
 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna rapporten.  
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SHBU § 26    Dnr 9018/193.109 
 
Motion 6/2018 Säkra busshållplatser 
 
I motionen yrkar Centerpartier att Robertsfors kommun skyndsamt 
utreder de förutsättningar som råder för skolskjutsarna i 
kommunen samt att åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerheten för 
dessa där behov finns. 

  
Robertsfors kommun har antagit skolskjutsregler som gäller för 
elever i förskolan och grundskolan. Dessa antogs av 
Kommunstyrelsen 2017-05-30. I skolskjutsreglerna står det: 

4. Skolskjuts på grund av TRAFIKFÖRHÅLLANDEN, 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER ANNAN SÄRSKILD 
OMSTÄNDIGHET 

  
Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan (fsk-
åk. 6, 2 km, åk 7-9, 3 km) kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till 
trafiksäkerhet, funktionshinder och/eller annan särskild omständighet. 
Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar.  

4.1 Trafiksäkerhet/Trafikförhållanden 
Hänsyn till trafikförhållandena tas utifrån vägens utformning, 
siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder vägs också in vid 
bedömning av skolvägens säkerhet. Vid ansökan som åberopar 
trafikfarlig väg kan även särskilt samråd ske med Trafikverket, polisen 
eller andra berörda.  

  
I kommunen finns det ett antal elever som pga. trafikförhållanden 
har beviljats skolskjuts vid särskilda skäl, ex. i form av skolbil till 
närmast lämpliga busshållplats. Vid ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl som gäller trafikförhållanden, görs vid behov en 
bedömning av trafiksäkerheten genom besök på platsen av 
trafiksamordnare, samt genom samråd med berörd trafikutövare. 
Vid behov kan även andra berörda kontaktas.  
Enligt kommunens skolskjutsregler beviljas elever efter E4 
skolskjuts med skolbil upp till och med årskurs 6. För att öka 
säkerheten för elever och andra resenärer som väntar vid 
hållplatser efter E4, har under hösten flera reflexsnurror satts upp. 
Dessa har satts upp vid Öndebyn och Lillåbron, samt inom kort 
vid Dalkarlså. Sedan tidigare finns reflexsnurror bl.a. vid Norra 
Heden (Gumboda) samt Djäkneboda. Länstrafiken ser 
reflexsnurror som en billig och effektiv säkerhetsfrämjande åtgärd. 
Under hösten har även en uppskyltning skett av vissa hållplatser 
som inte har skyltar, samt att en översyn och upprustning av 
busskurerna längst med E4 pågår. En busshållplats i Djäkneboda 
där flera elever väntar har även fått förbättrad belysning för att öka 
säkerheten. 

 
Bilagor: 
Motion 6/2018 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om Säkra 

busshållplatser. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2019-01-21      Sida 33 (38) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk 

 
 

 

SHBU § 27  Dnr 9018/196.109 
 
Svar motion 9/2018 – Väg, Gumboda – Robertsfors som 
huvudled 
 
I motionen yrkar Centerpartier att kommunfullmäktige uppdrag till 
kommunstyrelsen att tillskriva länsstyrelsen alternativt Trafikverket 
med en begäran om att LV 670 (Väg mellan Gumboda – 
Robertsfors) blir huvudled. 

  
Enligt kontakt med Mikael Rollén, Trafikingenjör på Trafikverket 
kan högerregeln betraktas som grundprincipen för vägkorsningar. 
När två vägar korsar varandra och inget vägmärke eller 
trafiksignaler finns i korsningen gäller högerregeln. 
De riktlinjer som trafikverket har är att riksvägar och primära 
länsvägar (väg nr1-499 och ofta 80- 90 km/tim eller mer) kan 
föreskrivas och vara huvudleder. Dessutom kan det vara lämpligt 
att väg eller gata av genomfartskaraktär där väjningsregeln i 
Trafikförordningens 3 kap. 18 § (högerregeln) fungerar dåligt, 
föreskrivs vara huvudled, kan även gälla andra vägar i speciella 
fall. 
Trafikverket har i dagsläget ingen tanke på att ansöka om 
huvudled på denna väg. Det är länsstyrelsen som beslutar om 
detta. Dock om denna väg skulle kunna utpekas som 
omledningsväg så skulle enligt Mikael Rollén Trafikverket ansöka 
eller tillstryka att den borde vara huvudled. 

  
Samhällsbyggnadskontorets (?) bedömning är att utifrån att 
hastigheten på vägen är 80 km/h, vägen har genomfartskaraktär, 
samt att vägen ofta används som omledningsväg vid olyckor på 
E4, bör vägen vara huvudled. 

 
Bilaga: 
Motion 9/2018 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottets beslutar föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Väg, Gumboda 

Robertsfors som huvudled. 
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SHBU § 28  Dnr 9018/201.109 
 
Svar motion 14/2018  
Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer 
 
I motionen yrkar Centerpartier att Robertsfors kommun ordnar 
med att anslutningstrafik/ringlinjer inrättas i hela kommunen och 
som möjliggör anslutning till de tidiga avgångarna och sena 
ankomster vid Robertsfors busstation och/eller busshållplatsen i 
Sikeå. 

  
Ringbilar är anropsstyrd trafik som måste förbeställas dagen före 
avresa. Ringbilar är ofta en förlängning av befintlig busslinje, som 
kan nyttjas vid behov. Dessa kostar när de används. Den ringbil 
som senaste året har använts i kommunen är R618 mellan Sävar 
busstation (ICA) –Djäkneboda E4-Bygdeå-Sikeå E4-Robertsfors-
Ånäset. Under 2017 gjordes 15 beställningar (med 18 
passagerare) till en kostnad av 8 443 kr ex. moms, vilket innebär 
en kostnad på ca. 470 kr per person. Kostnaden för en ringbil 
varierar beroende på avstånd, tid på dygnet, fordonstyp och om 
det är vardag eller helg. 
En bussanslutning går alltid enligt tidtabell och är en fast kostnad 
oavsett antalet resenärer. Kostnaden beror på avstånd, samt att 
det tillkommer en kostnad på mellan 200.000 – 400.000 kr 
beroende på om det behövs ett extra fordon samt vilken storlek 
fordonet är. 
Under våren 2019 ska upphandlingsarbetet inför nästa 
avtalsperiod för kollektivtrafiken påbörjas. Länstrafiken bistår 
Robertsfors kommun i denna upphandling. Som en del av detta 
kommer en översyn göras av nuvarande trafik utifrån bl.a. 
resandeunderlag och behov. 
Enligt Au § 10, Dnr 9018/35.109 ska deltagare i arbetsgruppen för 
beredning av upphandlingen av kollektivtrafiken bestå av Patrik 
Nilsson och Lars Tängdén. I denna arbetsgrupp tillsammans med 
trafiksamordnare och andra berörda kommer eventuella 
förändringar av kollektivtrafiken tas upp för vidare beredning. 

 
Bilaga: 
Motion 14/2018 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motion 18/2018 

Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk/GVA samt utskick till berörda 

 
 

 

SHBU § 29    
 
Vattenledning mellan Norra Sandåsen och Gryssjöns 
östra del 
 

Se bilaga: 

Vattenledning mellan Norra Sandåsen och Gryssjöns östra del 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar återremittera till 

Samhällbyggnadskontoret/GVA för vidare utredning.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk/GVA 

 
 

 

SHBU § 30 
 
Indexhöjning VA-taxa 2019 
 

Bilaga: 

Förslag VA-taxa 2019 

Indexhöjning VA-taxa 2019 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bevilja en indexreglering av 

anläggnings- och brukningsavgifterna i taxan för Robertsfors 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

SHBU § 31 
 
Delgivningar 
 

Redovisning av delegationsbeslut från bygginspektör, bygglov 

m.m., miljöinspektörer samt meddelanden 

 
Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov 
m.m. 

 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 
Delgivigning - meddelande 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen mottagen.

https://drive.google.com/open?id=16PemAH0_X2WFpvjRuAJ5lH2ccEPXf1qt7cM476kViOc
https://drive.google.com/open?id=16PemAH0_X2WFpvjRuAJ5lH2ccEPXf1qt7cM476kViOc
https://drive.google.com/open?id=1WaLKQ5yvlHKVXfPpfBPK56ATJoDwb25eqHjkeKFUTv0
https://drive.google.com/open?id=1Wn-MVnBBUEjTaCygVz8RtvILH8LHfhyFwS_1j15qFdI
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

SHBU § 32 
 
Övriga frågor 
Erland Robertsson (C) vill ha uppföljning/redovisning beträffade 

ovårdade tomter i Robertsfors kommun. Samhällsbyggnadskontoret 

får i uppdrag att redovisa ärendet vid nästa utskottsmöte den 11 

mars. 

 


