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Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S)  Mona Andersson (S) 

Gun Ivesund (S)  Kenneth Isaksson (M) 

Carl-Johan Pettersson (S)  Robert Lindgren (S) 

Per Boström Johansson (S)  Lars Tängdén (C) 

Marie Viberg (C)  Ingrid Sundbom (C) 

Harry Bäckström (C) ers. Desiree Ölund  

Marta Pettersson (C) ers. Karl-Fredrik Holmberg (§84-89) 

Elisabeth Tängdén (C) ers. Karl-Fredrik Holmberg (§90-127) 

Sara Mi Liljeholm (S) ers. Mimmi Norgren Hansson 

   

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare Karin Ahnqvist, Kommunchef 

Jhonas Nilsson, Socialchef (§ 84-127) Sofia Öberg (§ 90-91) 

Carin Elofsson Barn- och utbildningschef (§ 84 -88) 

Zacharias Tjänder, Säkerhetssamordnare (§ 84 – 86)   

Paavo Ruokojärvi (V) (§ 84-125) Ove Lindström (S) (§ 84-125) 

Lennart Ekman (KD) (§ 84-125)    

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 84 -127 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 84  Dnr: Dnr: 9019/129.109 
 

Avsägelse av förtroendeuppdrag  N.B 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  avsägelsen från Tillväxtutskottet, 

Samhällsbyggnadsutskottet samt Robertsfors Bostäders styrelse beviljas. 

 

Ärendesammanfattning 
Nina Burman (S) meddelade den  15:e mars att hon skulle vilja säga upp 

sitt politiska uppdrag i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, 

Tillväxtutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet samt Robertsfors Bostäders 

styrelse för Socialdemokraterna. 

 

Bilaga: 
- Utdrag av E-post
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Ks § 85  Dnr: 9019/201.109 
 

Information om ny ersättare till 
Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och välkomnar Kjell-Åke 

Nilsson som ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i 

Kommunstyrelsen krävdes ett fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade 

då i enlighet med Valberedningsutskottets beslut att välja Kjell-Åke 

Nilsson (S) som ersättare till Kommunstyrelsen. 

 

Bilaga: 
- Protokoll KF 190429 § 49, s. 38

https://drive.google.com/open?id=1QPScmtW4EOZ-mOQqil3brK-AOPCovPa8
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 86  Dnr:  
 

Information krisberedskap och krisledning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Beredskaps- och säkerhetsansvarig Zacharias Tjäder genomförde 

en utbildning rörande Krisledningsnämnd, dess ansvarsområden 

och funktioner. 

 

Beslutsunderlag 
- Presentation - Utbildning Krisledningsnämnd 

- Robertsfors Krisledningsplan 2017  

- Robertsfors Krisledningsplan populärversion 

https://drive.google.com/open?id=1jDSNyJTQMlBA8YRCL4QPrqCcyIDUuYq6
https://drive.google.com/open?id=1n4W3TBbRZ7XvEhnUIts5RJeBuafYe07N
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   Barn- och utbildningskontoret  

 

 

KS § 87   Dnr: 9019/228.109 
 

Tidigareläggande av flytt Dungen – 
Apotekaren 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om flytt av förskolan Dungen till 

Apotekaren i Ånäset till juni 2019. 

 

Reservation 

Lars Tängden (C), Ingrid Sundbom (C), Marta Pettersson (C), 

Kenneth Isaksson (M), Marie Viberg (C) och Harry Bäckström (C) 

reserverar sig till förmån för Ingrid Sundboms avslagsyrkande. 
 
Ärendesammanfattning 
Förskolan Dungen ligger i Flarken och är en enavdelningsförskola 

med idag 14 inskrivna barn. Förskolan är inrymd i den före detta 

skolan. Under ett flertal år har personal vid förskolan påtalat att 

lokalerna inte är anpassade för förskoleverksamhet - långa avstånd 

mellan innemiljö och utemiljö, stenbyggnad med dålig ljudmiljö 

som trots åtgärder är fortsatt dålig. Under det senaste året har 

personalen vid förskolan ett flertal tillfällen påtalat problem vid 

ledighet och sjukfrånvaro på grund av svårigheter att hitta vikarier. 

Vikariesituationen har blivit än tuffare och det är i det närmaste 

omöjligt att få tag i vikarier som kan/vill jobba på Dungen i 

Flarken. Då enheten är liten med en basbemanning på tre personal 

är den mycket sårbar vid eventuell frånvaro. Personalen på Dungen 

beskriver situationen som påfrestande och det är också medarbetare 

som lyft att de önskar byta arbetsplats. Sammantaget innebär 

nuvarande situation ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa 

och att medarbetare väljer att sluta/byta jobb. 

 

I Ånäset finns förskolan Apotekaren med två avdelningar, redan 

2015-09-21 beslutade kommunfullmäktige (§54) om en 

ombyggnation av Apotekaren till tre avdelningar vilket skulle göra 

det möjligt att flytta förskolan Dungen till Ånäset. En rad problem 

har kantat planerna på ombyggnationen och denna har ännu inte 

startat. Dock planeras för att komma igång med ombyggnation till 

tre avdelningar under 2019. På förskolan Apotekaren finns idag 26 

barn inskrivna. Initialt bedömdes en sammanslagning i befintliga 

lokaler inte vara möjligt varför alternativa lokaler undersökts. På 

Nybyskolan finns gamla bibliotekshuset som till vissa delar hyrs ut 

till ideell förening, de delar som inte disponeras av hyresgästen 

bedömdes av förskolechef kunna användas till förskoleverksamhet 

för de äldre barnen fram till dess att ombyggnationen är klar. 

Lokalerna ligger också väldigt nära förskolan Apotekaren vilket 

skulle möjliggöra ett nära samarbete vid t ex öppning, stängning  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret  

 

 

Forts. KS § 87 
 

och eventuell frånvaro. Efter möten med personal och föräldrar 

samt genomförda risk- och konsekvensanalyser har tankarna 

förändrats så att förslaget innebär att en sammanslagning görs i 

befintliga lokaler. Detta bedöms kunna fungera under en kortare 

period till dess att ombyggnationen blir klar. 

 

Beslutsunderlag:  

- Risk- och konsekvensanalys personal Apotekaren 

- Risk- och konsekvensanalys vårdnadshavare Apotekaren 

- Risk- och konsekvensanalys vårdnadshavare Dungen 

- Sammanställning 

- Protokoll KF 2015-09-21 § 54 

- Protokoll BOU 190513 § 38, s.5 

- Protokoll AU 190520 § 102, s.26 

 

Yrkande  
Ingrid Sundbom (C): Yrkar avslag på flytten av förskolan Dungen. 

 

Lars Tängden (C) Yrkar avslag på flytten av förskolan Dungen. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar på bifall på Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer  Ingrid Sundboms avslagsyrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets 

förslag till beslut vinner bifall. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för att besluta om avslag enligt Ingrid Sundboms yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DCLwMNoSjzQb4SN3rMtViQ4K1iBTJAkf
https://drive.google.com/open?id=1XY0XQe1BS8rWscaXrPHDMyLQ0l9cGfiz
https://drive.google.com/open?id=1NM2v0D14bTyWfoBjMS-QbMWlDUSAUx4b
https://drive.google.com/open?id=1VgtuSLTm1a3-xkzHRg-ZVuWq_XYDvknq
https://drive.google.com/open?id=19pye0c2k_z9tRVSnstTBn0l3zCiiRHnM
https://drive.google.com/open?id=1T7CERiZKRROG4KlUlA2Agn5L-4rQqCOO
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret  

 

 

Forts. KS § 87 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar 

kommunstyrelsen att förskolan Dungen ska flyttas till Apotekaren i 

Ånäset till juni 2019. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Mona Andersson (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Harry Bäckström (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Marta Pettersson (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Summa 7 6  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret  

 

 

Ks § 88    Dnr: 9019/243.109 
          

Analys av aktiviteter BOU 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Barn- och utbildningskontoret ges i 

uppdrag att titta på hur de arbetar med det förebyggande arbetet 

med strategier och resurser för att förhindra liknande anmälningar 

framgent. 

 

Att föregående beslut från 2017 om att ha 2 redovisningar per 

termin stryks och istället sker redovisningar en gång per termin i 

samband med ordinarie kvalitetsredovisningar.   

 
Protokollsanteckning 
Robert Lindgren (S): Föreslår att redovisningar av aktiviteter enbart 

sker en gång per termin istället för två gånger som det ser ut just 

nu. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-12-19 § 168 till barn-och 

utbildningsutskottet att på varje möte utvärdera och analysera de 

aktiviteter och åtgärder som beskrivits i 

kvalitetsredovisningarna/bästa skola och återkoppla två gånger per 

termin till kommunstyrelsen.  

 

Med anledning av en anmälan till Skolinspektionen beträffande en 

elevs situation på Tundalsskolan önskar utskottet en dragning om 

läget, hur man generellt arbetar, strategier och resurser för att 

förhindra liknande anmälningar framgent.    

 

Beslutsunderlag:  

- Sammanställning Tundal 7-9 

- Sammanställning Tundal 4-6 

- Protokoll BOU 190513 § 39, s.8 

- Protokoll AU 190520 § 103, s.28 

https://drive.google.com/open?id=1tfOHqWCFQg0h_MBvpz9DO2dkIQZV3H-r
https://drive.google.com/open?id=14A3LbazJ7fM3yXVW57dMnr4gIQRD7LZE
https://drive.google.com/open?id=1T7CERiZKRROG4KlUlA2Agn5L-4rQqCOO
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   IT-chef 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Ks § 89  Dnr: 9019/224.109 
 

Bredbandsutbyggnad etapp 2 och 3 
Robertsfors kommun 
 

Kommunstyrelsen förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ökar sin avsatta 

investeringssumma för bredband från 2 mkr till 4 mkr per år mellan 

2020-2023. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- Pågående projekt inom Etapp 2 förlängs i tid för färdigställande 

senast 2022. 

- Ansökan sker om att även i tid få skjuta fram projekt inom  

Etapp 3. 

- En översyn av den privata medfinansieringen vid anslutning sker 

inför projektstart inom Etapp 3. 

- Beviljade projekt inom Etapp 3 påbörjas inte om mindre än 85 % 

av de boende inom delprojektet förbinder sig att ansluta sig vid 

projektstart om inte Kommunstyrelsen beslutar något annat i det 

aktuella fallet. 

- Inga delsträckor eller kommunala bredbandsprojekt genomförs i 

stugområden, endast planlagda områden för permanentboenden 

genomförs inom etapp 2 och 3. 

- Enskilda hushåll med ”längre” sträckningar kan nekas anslutning 

till projekten efter beslut av Kommunstyrelsen. 

- Ett försöksprojekt för radioteknik tas fram med Ratuvik som 

testområde under 2019-20. Förvaltningen ska återkomma innan 

projektstart till kommunstyrelsen vad gäller den individuella 

medfinansieringskostnaden för de som vill ansluta sig till ett 

sådant försöksprojekt. 

 

Ärendesammanfattning 
Då det skett en kraftig prisökning på marknaden gällande grävarbete och 

material för bredbandsutbyggnad har kostnaderna i pågående och 

beviljade projekt ökat kraftigt det sista året. För att kommunen som 

projektägare inte ska bli ekonomiskt ansvariga för större underskott 

behöver åtgärder vidtas omgående och åtgärderna måste vara flera. 

Kommunens IT-chef har i samarbete med kommunchef och ekonomichef 

sett över möjliga åtgärder för att förhindra underskott men samtidigt ge 

kommunen möjlighet att fortsätta nyttja beviljade medel och bygga 

bredband i vår kommun.  

 
Bilagor: 

- Bredbandsutbyggnad tjänsteskrivelse till AU KS maj 2019 

- Presentation Utbyggnad 2019-2020 

- Protokoll AU 190520 § 85, s.4 

 

https://drive.google.com/open?id=1bHdFtRxDpSgYgsQWzTzQQQBzBDyhFKuw
https://drive.google.com/open?id=1SkKfQcbuDO5m1afwsIs8ABNj7IFSNQfE
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   IT-chef 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Forts. KS § 89 
 
Yrkande  
Robert Lindgren (S): Yrkar att i fjärde punkten ska tilläggas ”om 

inte Kommunstyrelsen beslutar något annat i det aktuella fallet”. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer  Robert Lindgrens tilläggsyrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Robert Lindgrens 

tilläggsyrkande vinner bifall. 
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   Samtliga sektorer 

IT-kontoret 
Ekonomikontoret 

Personalkontoret 

 

 

 

KS § 90   Dnr: 9019/216.109 
 

Ekonomirapport 1 samt förslag på 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ekonomirapport 1 samt beslutar om 

ytterligare åtgärder för minskade ohälsokostnader och budget i balans för 

verksamheten 2019: 

- En rehabkoordinatorsfunktion införs för en period om ett år 

inom Robertsfors kommuns förvaltning med uppdraget att 

konkret stötta chefer och medarbetare med målet om att sänka i 

första hand korttidsfrånvaron.  

 

- Ett inköpsstopp införs på företagshälsovårdsinsatser vid sidan av 

befintligt avtal med Robertsforshälsan.  

 

- Kommunchefen får uppdraget att omförhandla befintliga avtal 

med Robertsforshälsan för att säkerställa att medlemsavgiften 

kan nyttjas för de tjänster som verksamhetens medarbetare och 

chefer behöver för minskad ohälsa och minskade sjuktal.  

 

- Förvaltningen ska under året minska extern förhyrning av 

verksamhetslokaler där så är möjligt och helt avstå externt 

förhyrda möteslokaler för att nå budget i balans inom 

verksamhetsrad. 

 

- Gratis kaffe ska tas bort i verksamheten och en likalydande 

egenavgift skall införas i förvaltningen som även omfattar 

besökare. 

 

- Införa kommunala subventionerade anställningar inom ramen 

för sektor Tillväxt. Sektor Tillväxt ges ett uppdrag att genom sin 

arbetsmarknadsenhet säkerställa anställningsformen och 

genomföra uppdraget efter facklig förhandling.  

 

- Samhällsbyggnadssektor och social sektor får uppdraget att 

lämna in en plan för hur kommunen inom tre år ska fasa ut 

samtliga leasingavtal av bilar inom verksamheten för att ersättas 

av egna ägda fordon. 

 

- Samhällsbyggnadssektorn får uppdraget att förbereda en 

försäljning av byggnaderna Lillbergets förskola och 

Skogsgläntans förskola så att en försäljning av de bägge 

fastigheterna har skett så att överlåtelse till ny ägare kan ske i 

direkt anslutning till verksamheternas förflyttning till nya 

förskolan vid Jenningsskolan. 

 

-  IT-kontoret får uppdraget att avsluta serviceavtal med UDK 

samt minska externa konsultköp till förmån för egen tjänstetid. 
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   Samtliga sektorer 

IT-kontoret 
Ekonomikontoret 

Personalkontoret 

 

 

 

Forts. KS § 90 
 

- Samtliga verksamheter skall följa de föreslagna åtgärdsplanerna 

för budget i balans för 2019 inom ramen för verkställighet och 

verksamhetsansvar. 

 

- En restriktiv tolkning av arvodesreglementet samt översyn av 

mötens förläggning ses över för att minska prognostiserat 

underskott för politisk verksamhet. 

 

Ärendesammanfattning  
Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat på 4 319 tkr, vilket 

motsvarar ca 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Prognosen för helår är beräknad till minus 5 663 tkr, vilket innebär att 

balanskravet inte uppfylls utan stora åtgärder i verksamheten för att nå 

budget i balans. Om prognosen efter första tertialen håller innebär det att 

underskottet måste återställas inom tre år. Det prognostiserade resultatet 

är 10 054 tkr sämre än budget. I prognosen för helår ingår en 

realisationsvinst på ca 1 000 tkr som avser försäljning av lokaler i 

Bygdeå.  

 

Detta föranleder att en lång rad kraftiga åtgärder behöver sättas in i 

verksamheten för att hindra underskott och säkerställa budget i balans för 

2019. Vi är även medvetna att ytterligare ansträngningar behöver göras 

för att kommunstyrelsen ska klara bedriva verksamhet utan underskott för 

år 2020. Det gör att åtgärder bör vidtas 2019 som säkrar helårseffekt för 

2020.  

 

Beslutsunderlag: 
- Kommunchefens skrivelse med förslag till beslut samt 

utvecklade förklaringar, med anledning av Ekonomirapport 

1 2019 

- Kostnadsbeskrivning för åtgärder med anledning av 

ekonomirapport 1 2019 

- Kostnadsbeskrivning åtgärder med anledning av 

ekonomirapport 1 (Excel-version) 

- Ekonomirapport (Komplett) 190515 

- Alternativa besparingsmöjligheter (BOU) 

- Analys av verksamhet med underskott SHB (SHBU) 

- Analys av verksamheter med underskott samt åtgärder 

(SOC) 

- Presentation Ekonomirapport 1 samt besparingsförslag 

(TVU) 

- Protokoll BOU 190513 (§ 42, s.11) & (§ 43, s.12) 

- Protokoll SHBU 190513 § 63, s 7. 

- Protokoll SOC 190514 § 51, s.5 

- Protokoll TVU 190514 §28, s.10 

- Protokoll AU 190520 §89, s.10 

 

https://drive.google.com/open?id=1MbKWL_EEaFgbPzeG7n0YNVgnOimcQK2f
https://drive.google.com/open?id=1MbKWL_EEaFgbPzeG7n0YNVgnOimcQK2f
https://drive.google.com/open?id=1MbKWL_EEaFgbPzeG7n0YNVgnOimcQK2f
https://drive.google.com/open?id=1qbAznE_Ce5G6rOzg9B7l--OEYTXZuUhB
https://drive.google.com/open?id=1qbAznE_Ce5G6rOzg9B7l--OEYTXZuUhB
https://drive.google.com/open?id=1cXZlA7YqhX230jeHzuJnCW8SNuXDkNu4
https://drive.google.com/open?id=1cXZlA7YqhX230jeHzuJnCW8SNuXDkNu4
https://drive.google.com/open?id=1AXgjx9MQXjlPaXgSEME6nCCQo_sVFrU2
https://drive.google.com/open?id=1dtSNj67rJj33MFvFtpL9Bsr2azjgxWlk
https://drive.google.com/open?id=1M5WUPcbTBV7il9X5VukVwSTRCLSTmLFX
https://drive.google.com/open?id=1oTay5yNomjzH8AiQ6lnoAaVgz_1p6oAl
https://drive.google.com/open?id=172asItGG1sa7MkAZI5G_4iqEOSodEnTO
https://drive.google.com/open?id=1T7CERiZKRROG4KlUlA2Agn5L-4rQqCOO
https://drive.google.com/open?id=1EKL1EIRzl7Qc-PzW6EmBUsbx6Uyzjp77
https://drive.google.com/open?id=1GNbyD4ykHhupGeYcnVFvB924hFOPB3oS
https://drive.google.com/open?id=1_9vuQvWw6Jp6yCuXqB4TXicMm8Bn0UES
https://drive.google.com/open?id=1hwko9eYc06v1XQC8_Af4Inip-ip8JIkV
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Ks §  91  Dnr: 9018/334.109 
 

Plan och budget 2020-2022  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att  

 

- Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag och att 

invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de 

finansiella ramarna är 6740, vilket är tio personer lägre än 

2019. 

 

- Skattesatsen  för år 2020 fastställs till kronor 23:15 per 

skattekrona i enlighet med bilagan ”Förslag B”. 

 

- Anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors kommun 

2020-2022.  

 

- Anta Vision om Hållbar utveckling för 7500 invånare i 

Sveriges bästa kommun, med värdegrunden ”Den nära 

kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och 

platser”.  

 

- Att Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder 

- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i  

- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse  

- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

- Samexistens med och respekt för natur och kultur 

 

Reservation: 
Lars Tängden (C), Ingrid Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C), 

Kenneth Isaksson (M), Marie Viberg (C) och Harry Bäckström (C) 

reserverar sig till förmån för Lars Tängdéns yrkande avseende 

skattesatsförslag A. 
 
Ärendesammanfattning 
Plan och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande 

dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, 

ansvarsutkrävande och benämns ”Plan- och budgetdokument för 

Robertsfors kommun”. 

 

Dokumentet fastställer modell och förutsättningar för styrningen av 

Robertsfors kommun.    

Genom kommunfullmäktiges antagande av dokumentet antas 

styrmodell, vision, värdegrund. Dokumentet innehåller även 

kommunens effektmål för kommunen, strategier för att nå dem  
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Forts. KS § 91 
 

samt på vilket sätt kommunfullmäktige ska följa måluppfyllelsen. 

Därtill antar kommunfullmäktige den budget som anger medel för 

nämnder och styrelse samt finansiella förutsättningar och 

investeringsutrymme.  

Genom antagande av förutsättningar och budget fastställer 

kommunfullmäktige skattesats för kommunen och mål för god 

ekonomisk hushållning.  

 

Förslaget till beslut innebär en vision om, Hållbar utveckling för 

7500 invånare i Sveriges bästa kommun. Med värdegrunden Den 

nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. 

 

Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder 

- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i  

- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse  

- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

- Samexistens med och respekt för natur och kultur 

 

Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Invånarantalet i kommunen 

som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6740, vilket är tio 

personer lägre än 2019. 

 
Beredningsprocess: 

- 4 feb        AU, info, förslag revidering 

- 11 feb      KF, dialog om mål- vision mm 

- 18 feb      KS, fortsatt beredning, uppdrag förvaltningen 

      mål, vision etc                                                    

- 4 mars     KF, vision 2030 mål/prio, Ingvar Rönnbäck 

- 25 mars   AU, avstämning målstruktur 

- 20 maj      AU Budget 2020 inkl mål och vision 

 

- 3 juni        KS Budget 2020 inkl mål och vision 

- 17 juni      KF Budget 2020 inkl mål och vision 

 

Beslutsunderlag:  

- Plan och budget 2020-2022 

- Förslag A 

- Förslag B  

- Budgetberedning-presentation 

- Protokoll AU 181127 § 170, s.33 

- Protokoll KS 181211 § 207, s.19 

- Protokoll AU 190204 § 9, s.16 

- Protokoll KS 190218 § 54, s.22 

- Protokoll AU 190325 § 61, s.29 

https://drive.google.com/open?id=1N1tvcMHf06KU0Wp69uP-HYi2Lk449_Sr
https://drive.google.com/open?id=1N1tvcMHf06KU0Wp69uP-HYi2Lk449_Sr
https://drive.google.com/open?id=1tuNmX91OfOQJZtzvrbceOQ-GfT89_VxQ
https://drive.google.com/open?id=1tuNmX91OfOQJZtzvrbceOQ-GfT89_VxQ
https://drive.google.com/open?id=1SjU-pGsyzVH2wsVwO0_Pbym_0b1Kc-T-
https://drive.google.com/open?id=1j6ZJRwkCy4ebSpJFnOB97AL_w1B0YUoC
https://drive.google.com/open?id=1-yBC-jGD-5Q_WOoW77hl8AfFXmRn7CwV
https://drive.google.com/open?id=1_4WZRqH0-Kw-uqV8VRIJs3qfdWJpaN7Y
https://drive.google.com/open?id=1LRYB4GjJs4uRMuVLR3L5tj2uO1psnQQz
https://drive.google.com/open?id=1dazdIDCLZ470KY_yLL-BPTBXmh9N_pa6
https://drive.google.com/open?id=1wjdu8BzS42TvoGyUqxKch5114X4QWgy6
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Forts. KS § 91 
 

- Protokoll KS 190408 § 58, s. 26 

- Protokoll AU 190520 § 100, s.23  

- Robertsfors Vision (sammanfattning)  

- Resultat KF-workshop 

- Statistiskt förslag till mål 2.0 

- Statistiskt förslag till mål (arbetsmaterial) 

- Ekonomirapport SKL 2019 

 
 
Yrkande  
Patrik Nilsson (S): Yrkar på ett tillägg i förslaget till beslut med en 

ytterligare punkt som lyder ”Budgeten utgår från att årets resultat 

uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag” 

 

Patrik Nilsson (S): Yrkar på skattesats enligt Förslag B  

 

Lars Tängdén (C): Yrkar på skattesats enligt Förslag A     

 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons tilläggsyrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Patrik Nilssons 

tilläggsyrkande vinner bifall. 

 
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande om Förslag B mot Lars 

Tängdéns yrkande om Förslag A och finner att Patrik Nilssons 

yrkande vinner bifall. 

 
Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Patrik Nilssons yrkande. 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Lars Tängdéns yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1j22l7GRTnt66e2CFp57wkGmvAmuSTEqN
https://drive.google.com/open?id=18g5JC7XUiTWtVJXhCCu3FhbkOs6i0CM_
https://drive.google.com/open?id=1bkmP_hyh2VA_59VG20I4RVzDGl18DU0t
https://drive.google.com/open?id=1IPc-5jUQ4iefp-CEE2pQkU5DlPmopa0_
https://drive.google.com/open?id=1IPc-5jUQ4iefp-CEE2pQkU5DlPmopa0_
https://drive.google.com/open?id=1VAsFybrcKueYNAquj6lcpO34_0xhKGjF
https://drive.google.com/open?id=1jKWS0MjUEkVZI6NHxDarM-koS5_0uVLm
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Forts. KS § 91 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar 

kommunstyrelsen att skattesatsen för 2020 fastställs till kronor 

23:10 per skattekrona. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Mona Andersson (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Harry Bäckström (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Summa 7 6  
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Ks §  92  Dnr: 9019/238.109 
           

Ratu 7:9 – Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus och garage/relax 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus och garage/relax. Beslutet fattas med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 9 kap 31 b § och med följande motivering: 

Aktuell åtgärd strider mot gällande detaljplan avseende byggrätt och 

avvikelsen kan inte bedömas vara liten i kontextuell mening. Åtgärden 

överensstämmer inte med planens syfte – bostäder med byggnadsarea 

(BYA) upp till 140 kvm. 

 

Ärendesammanfattning 
Fastighetsägaren har 2019-03-01 ansökt om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och garage/relax. 2013-09-02 beviljades bygglov för 

motsvarande åtgärd, men det bygglovet har hunnit förfalla innan projektet 

färdigställdes. Fastighetsägaren har därför ansökt om förnyat bygglov. 

Under byggprocessen har dock takutsprången på huvudbyggnaden blivit 

större än vad som beviljades i bygglovet 2013. Det medför att 

byggnadsytan vuxit med 50 kvm och nu avviker ytterligare från gällande 

detaljplan. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till kommunstyrelsen 

eftersom utskottet saknar delegation för att fatta beslut i ärendet. En så 

här omfattande avvikelse är inte heller delegerad till tjänsteperson. 

Sökande har begärt att ärendet ska beslutas politiskt. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Bygglovsansökan 

- Bygglovsansökan 

- Bygglov 2013 

- Karta 

- Detaljplan 

- Skrivelse från sökande 

- Foton 

- Protokoll SHBU 190513 § 85, s.34 

- Protokoll AU 190520 § 118 , s.4 

 
 

https://drive.google.com/open?id=16qlQzY2Y3OpQ0UvcsirEsDfyu9MQX4aT
https://drive.google.com/open?id=16GoqF4cQkAhCVh7Zgdjh1xfVMNpg7Pf7
https://drive.google.com/open?id=146E23NE8j_9CUSDvVNsaApcEQEX7oEhm
https://drive.google.com/open?id=1ztJCM0Z4vOKt5tF9ALeRBKKautZqh5_f
https://drive.google.com/open?id=1jy_fDOrMTTq0xs2MpaK54X2S1M_eO6qG
https://drive.google.com/open?id=1sCC5hRMSDGOPPGjy1_uN8rIHUDpb7O02
https://drive.google.com/open?id=1fVz8qtsRD_qtsr_p5wBCabtAKpyz_WM7
https://drive.google.com/open?id=1tBcGuRFGanMs28kUHcC1-IGZYpTA7Zydkc7YmtfWR08
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   Tillväxtutskottet  

 

 

Ks § 93  Dnr: 9019/201.109 

 
Fyllnadsval ordinarie ledamot i 
Tillväxtutskottet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Kjell-Åke Nilsson (S) 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i 

Tillväxtutskottet krävs ett fyllnadsval. 
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   Samhällsbyggnadsutskottet  

 

 

Ks § 94  Dnr: 9019/201.109 

 
Fyllnadsval ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Karl Samsami (S) 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i 

Samhällsbyggnadsutskottet krävs ett fyllnadsval.
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   Kommunstyrelsen  

 
 

 

 

Ks § 95   Dnr: 9019/201.109 

 
Fyllnadsval ersättare i 
RobertsforsBostäders styrelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommande 

Kommunstyrelsesammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med avsägelse av förtroendeuppdraget som ersättare i 

RobertsforsBostäders styrelse krävs ett fyllnadsval. 
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   Folkhälsorådet 

 
 

 

 

Ks § 96   Dnr: 9019/247.109 

 
Val av Vice ordförande i Folkhälsorådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Lars Tängdén (C). 

 

Ärendesammanfattning 
Val av vice ordförande i Folkhälsorådet.



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2019-06-03            Sida 24         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 97   Dnr:  
 

Månadsrapport april 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger punkten till handlingarna. 

 
Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport april. 

 

Beslutsunderlag:  

- Månadsrapport april 
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   Norrbotniabanan AB  

 

 

Ks § 98   Dnr: 9019/226.109 
 

Val av representant och ersättare till 
Norrbotniabanan AB Årsstämma  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Patrik Nilssons utses som ordinarie 

representant och Lars Tängdén som ersättare, till Norrbotniabanan 

AB:S framtida årsstämma under mandatperiod 2019-2022. 

 
Ärendesammanfattning 
En representant och en ersättare ska väljas för Robertsfors kommun 

till Norrbotniabanan AB:s framtida årsstämma, förslagsvis under 

gällande mandatperiod. 
 

Bilagor 

- Protokoll AU 190520 § 91, s.14
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   Bostadsstrateg  

 

 

Ks § 99  Dnr: 9019/222.109 
 

Beslut om styrgrupp för projekt Förstudie 
Robertsfors Resecentrum 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en styrgrupp för beviljad 

förstudie för att ta fram ett underlag till inriktningsbeslut för 

Norrbotniabanans resecentrum och resecentraområde. Styrgruppen 

ska bestå av Patrik Nilsson, Lars Tängdén, Karin Ahnqvist, Wolf 

Fischer samt Ann Lindberg. Ann Lindberg är föredragande. 

 
Ärendesammanfattning 
Beslut om finansiering av Norrbotniabanans delsträcka Umeå-

Skellefteå togs juni 2018. Detta innebär att Robertsfors kommun nu 

har att ta ställning till utformning och innehåll av tänkt resecentrum 

och därtill tillhörande resecentrumområde, samt förhålla sig till det 

genomförandeavtal som skall upprättas med Trafikverket. För 

dessa ändamål behövs ett underlag till inriktningsbeslut tas fram. 

Kommunen har sökt och fått ansökan beviljad för medel till en 

förstudie för detta ändamål hos Region Västerbotten. 

  

Förstudien kommer att använda sig av resecentrat och 

resecentrumområdet som sitt case i projekt Placemaking in the 

Nordics där kommunen är delaktig. Via detta projekt kommer 

kommunen att kunna ta del av arkitekt- och 

stadsplanerarkonsultationer som kan användas för att ta fram 

underlaget till inriktningsbeslutet.  

 

 

Beslutsunderlag:  

- Bifall till förstudie - Robertsfors kommun 

- Tjänsteskrivelse, förslag till styrgrupp till förstudie 2019-

05-13 

- Protokoll AU 190520 § 92, s.15 
 

https://drive.google.com/open?id=1tiLszvyUR7p-qnHZnW88YCakhHQ1fDl5
https://drive.google.com/open?id=1KJ6ZTXzhiFaiOsbjzI5LpA8T2Ujigszp
https://drive.google.com/open?id=1KJ6ZTXzhiFaiOsbjzI5LpA8T2Ujigszp
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KS § 100  Dnr 9019/78.109 
 

Förändring av Fullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta den nya 

föreslagna Arbetsordningen för Kommunfullmäktige 2019.  

 
Ärendesammanfattning 
Under fullmäktigesammanträdet 2019-03-04 presenterade 

Demokratiberedningen ett förslag på reviderad arbetsordning för 

Kommunfullmäktige. Detta återremitterades till Kommunstyrelsen 

för att reda ut om Demokratiberedningen verkligen fick lägga 

förslag till Kommunfullmäktige utan att Kommunstyrelsen har fått 

tycka till. 

 

Beslutsunderlag:  

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 2011 

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019 

- Protokoll KF 190304 § 19 

- Protokoll AU 190520 § 93, s. 16 

https://drive.google.com/open?id=1abMyfb9MuVMhSEmvNgAVUjb_sSV95Li_
https://drive.google.com/open?id=1LmxJF9-1o8Y7zBtnTyZFPM-y2EHvviod
https://drive.google.com/open?id=1Whhp8Su87OibqewZow2qFyaE_0RO06fi
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Ks § 101  Dnr: 9019/112.109 
 

Redovisning av 2018 års partistöd samt 
utbetalning av 2019 års partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 

inkomna redovisningar och granskningsrapporter samt besluta att 

utbetala 2019 års lokala partistöd till de politiska partierna i 

Robertsfors kommun under juli månad 2019. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning 

av partistödet samt godkänna inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2019-05-09 Partistödsredovisningar och 

partistöd 

- Regler för partistödet 

- Redovisning av 2018 års partistöd samt granskningsintyg. 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Vänsterpartiet 

- Liberalerna 

- Socialdemokraterna 

- Kristdemokraterna 

- Protokoll AU 190520 § 94, s. 17 
.

https://drive.google.com/open?id=12YFDR3p80ySBFN7dmFo_0Lu6oO1nuz_5
https://drive.google.com/open?id=12YFDR3p80ySBFN7dmFo_0Lu6oO1nuz_5
https://drive.google.com/open?id=1ycT2eIygc0vudSsml6vEdOFyEJNw8Zhi
https://drive.google.com/open?id=12me_MkV2H1lVuvBMUnuM0Mnwy5-dQbeZ
https://drive.google.com/open?id=1srqZczxw-eQ07RPTMZO_gBY2TgXKtVvl
https://drive.google.com/open?id=1W7OESS2HC3agxf_zE2wt9uyO1X-4SrI1
https://drive.google.com/open?id=14lfvd2TP9Ymw0v5LRIEqkKgb4_BE9gtI
https://drive.google.com/open?id=1qfLHttFIar0XRYh3tVLW-ko2NYWOg3Dh
https://drive.google.com/open?id=1GcvE2__74yfPbwAEpnEREjCjTvxw9cgX
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Ks § 102  Dnr: 9019/227.109 
 

Beslut om reviderade bolagsdokument för 
övertagandet av regionförbundets bolag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige om att anta 

följande bolagsdokument som kommunens egna: 

- Brev till övriga ägare i bolagen 

- Ägardir NBBAB  

- Förslag 2018 bolagsordning norrbotniabanan 

- Förslag aktieägaravtal 

 
Ärendesammanfattning 
Regionfullmäktige har fattat beslut i februari 2019 om att revidera 

bolagsdokumenten för Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i 

Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, AC‐Net Internservice AB, AC‐Net 

Externservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, 

Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB. 

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och 

konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal omfattar endast den 

nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna 

övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i förekommande 

fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor 

utses. 

 

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas 

Robertsfors kommun som delägare fattar motsvarande beslut före 

februari månads utgång. För Robertsfors kommun handlar det om 

Norrbotniabanan AB som behöver ett sådant motsvarande beslut. 

 

Detta blev ej gjort, men efter dialog med tjänstepersoner på 

Norrbotniabanan AB är det fortfarande möjligt för Robertsfors 

kommun att inkomma med dessa underlag, snarast möjligt. 

 

Beslutsunderlag:  

- Brev till övriga ägare i bolagen 

- Ägardir NBBAB  

- Förslag 2018 bolagsordning norrbotniabanan 

- Förslag aktieägaravtal 

- Protokoll AU 190522 § 95, s.18 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1b_pxZxbDi2--YHzjbgd72zlCzGA_LjeH
https://drive.google.com/open?id=1AX7SAIC1XNHA9T_JqOtL1UO9cJq7zGzg
https://drive.google.com/open?id=1yLkAr_NTmzDgMLanKjcXrTzXIkoFo6du
https://drive.google.com/open?id=1F5YYkUBqfeLPs3Arjx_QG7IZoFm7glBl
https://drive.google.com/open?id=1b_pxZxbDi2--YHzjbgd72zlCzGA_LjeH
https://drive.google.com/open?id=1AX7SAIC1XNHA9T_JqOtL1UO9cJq7zGzg
https://drive.google.com/open?id=1yLkAr_NTmzDgMLanKjcXrTzXIkoFo6du
https://drive.google.com/open?id=1F5YYkUBqfeLPs3Arjx_QG7IZoFm7glBl
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   Kommunchef  

 

 

Ks § 103  Dnr: 9019/200.109 
 

Revisionsrapporter 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Med anledning av revisionens granskning och egna önskemål om 

ärendeberedning och internkontroll ger Kommunstyrelsen 

Kommunchefen uppdraget att till Kommunstyrelsen i september 

presentera förslag på nya riktlinjer och rutin för Kommunstyrelsens 

investeringar. Rutinen ska ta fasta på önskemålen som beskrivs 

ovan och berednings- och beslutsprocessen och ej på redan 

fastställda redovisningsprinciper. 

 
Ärendesammanfattning 
I samband med sin årliga granskning har Robertsfors kommuns 

revisorer tillsammans med PwC tagit fram tre olika 

revisionsrapporter, varav två av dessa skall delges 

Kommunstyrelsen. 

 

Vidare har även revisionsrapporten för Samordningsförbundet 

inkommit för att delges Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag:  
- Granskning av investeringar förskolan Robertsfors 2018 

- Årlig granskning av styrelse, nämnder och 

demokratiberedning 

- Granskning av år 2018 av samordningsförbundet + 

årsredovisning 2018  

(9019/203.109) 

- Förslag till Svar revisionsgranskning gällande 

förskoleinvesteringar 2019-05-14.

https://drive.google.com/open?id=1v_HklP386ZRaDKEzrfbw4z-nGo7T8_qA
https://drive.google.com/open?id=15u5TfE16YVTC0BeTpvEafe6YGBiNh2eb
https://drive.google.com/open?id=15u5TfE16YVTC0BeTpvEafe6YGBiNh2eb
https://drive.google.com/open?id=1QZTzPcXuqr4JSQlQsNUVwa3WBbNWHPVJ
https://drive.google.com/open?id=1QZTzPcXuqr4JSQlQsNUVwa3WBbNWHPVJ
https://drive.google.com/open?id=1nW9TuBy5z1b10xMxzIg_0kfJ5ahNSIKP
https://drive.google.com/open?id=1nW9TuBy5z1b10xMxzIg_0kfJ5ahNSIKP
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Ks § 104   Dnr: 9018/298.109 
 

Påminnelse Stöd till Grannsamverkan 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till att det inte är 

en kommunal uppgift. 

 
Ärendesammanfattning 
Stöldskyddsföreningen SSF har inkommit med en skrivelse 

avseende att Robertsfors kommun ska kunna stödja 

Grannsamverkan finansiellt. 

 

Beslutsunderlag:  

- Påminnelse Stöd till Grannsamverkan 9018.298.109  

- Protokoll AU 190520 § 97, s.20 

https://drive.google.com/open?id=1fy8RVTifRjI3wgzFLgoGAs9_zCBoxAFM
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Ks § 105  Dnr: 9019/126.109 
 

Svar Medborgarförslag 4/2019  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta Vinnova för att ta del av 

modellen “Beräkning Klimatbudget” samt att Kommunstyrelsen 

ska bjuda in klimatgruppen och andra intressenter för att undersöka 

intresset från parterna om att gemensamt ta fram en Klimatbudget 

för Robertsfors kommuns geografiska yta med stöd av det digitala 

beräkningsverktyget. 

 
Ärendesammanfattning 
Under Kommunfullmäktige den 15 mars inkom ett 

medborgarförslag om att Robertsfors kommun ska ansöka om 

medlemskap i Klimatkommunerna samt upprätta en 

koldioxidbudget. Förslaget är nu att Robertsfors kommun avslår 

medborgarförslaget men istället tar del av Vinnovas modell 

“Beräkning Klimatbudget” för att därefter, i samarbete med 

klimatgruppen och andra intressenter, ta fram en Klimatbudget för 

Robertsfors kommuns geografiska yta. 

 

Beslutsunderlag:  

- Medborgarförslag 4/2019 

- Bilaga 1 

- Bilaga 2 

- Skrivelse Kommunchef 

- Protokoll AU 190520 § 101, s.25 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bjKgvCalNUWnbNYuEr506XRAo5UmhRCC
https://drive.google.com/open?id=1bjKgvCalNUWnbNYuEr506XRAo5UmhRCC
https://drive.google.com/open?id=1lMX-RlG7RXwdRt4FQCj_REYNNSHy9Uaj
https://drive.google.com/open?id=1lMX-RlG7RXwdRt4FQCj_REYNNSHy9Uaj
https://drive.google.com/open?id=1piMDM9KHtHHpdJrVEOHqiSSF9VqnQLHp
https://drive.google.com/open?id=1y0AGPUp_nBKSDtonAJwOUOsZEpIn0alc
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Bostadsstrateg 
Socialkontoret 

 

 

 

Ks § 106  Dnr: 9019/229.109 
 

Revidering delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om ändring i delegationsordningen 

avseende beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt följande: 

 

S 1.7. Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 

a) upp till 30 % av ett basbelopp  a) Socialsekreterare 

b) upp till 100 % av ett basbelopp  b) IFO-chef 

c) över ett basbelopp   c) Socialutskott 

 

Beslut enligt 4 kap 4, 5 §§ SoL 

 

d) med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 

d) Socialsekreterare 

e) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 

e) Socialsekreterare 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera följande beslut till 1:e 

socialsekreterare:  

- Beslut om att inleda utredning (Barn och Vuxna) vid 

anmälan, enligt 11:1,2  SoL 

- Belsut om att utredning inte skall inledas (Barn och Unga), 

enligt 11:1 SoL 

- Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn 

och vuxna) enligt 11 kap 1 § SoL  

- Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård, 

enligt 7§ LVM 

- Beslut om att utredning inte skall inledas, eller att påbörjad 

utredning skall läggas ned, alternativt övergå till utredning 

enligt 11:1 SoL, enligt 7§ LVM 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar i 

Kommunstyrelsens delegationsordning inom 

Samhällsbyggnadsutskottets område i enlighet med bilagorna: 

- Kommentarer med förslag till ny delegationsordning – 

PBL´s område (2019-03-08) 

- Kommentarer kring förslag till ny delegationsordning – 

miljöinspektörernas områden samt skolskjutsar (2019-05-

03) 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xkqqphUs60J73aBTZmrUQ0TuOR1MMN-W
https://drive.google.com/open?id=1xkqqphUs60J73aBTZmrUQ0TuOR1MMN-W
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
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   Samhällsbyggnadskontoret 

Bostadsstrateg 
Socialkontoret 

 

 

 

Forts. KS § 106 
 

- Förslag till ny delegationsordning inom 

miljöinspektörernas områden samt skolskjutsar (2019-05-

03) 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar att beslut om planbesked, när beslutet är 

förenligt med gällande översiktsplan, delegeras 

samhällsbyggnadsutskottet i enlighet med tidigare punkt B 2.1 i 

delegationsordningen, som redovisat i bilaga ”Tjänsteskrivelse 

2019-05-03” 

 

Ärendesammanfattning 
Det har inkommit fyra olika ärenden med önskemål på förändring i 

delegationsordningen. Av denna anledning har samtliga ärenden 

slagits ihop under ett enda ärende, varpå tidigare 

ärendesammanfattningar kan hittas i dem bilagda protokollen från 

respektive utskott. 

 

Beslutsunderlag:  

- Kommentarer med förslag till ny delegationsordning – 

PBL´s område (2019-03-08) 

- Kommentarer kring förslag till ny delegationsordning – 

miljöinspektörernas områden samt skolskjutsar (2019-05-

03) 

- Förslag till ny delegationsordning inom 

miljöinspektörernas områden samt skolskjutsar (2019-05-

03) 

- Tjänsteskrivelse 2019-05-03 

- Protokoll SHBU 190513 § 70 (s.16) 

- Protokoll SHBU 190513 § 73 (s.19) 

- Protokoll SOC 190514 § 52, s.6 

- Protokoll SOC 190514 § 53, s.7 

- Protokoll AU 190520 § 104, s.29 

https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=1xkqqphUs60J73aBTZmrUQ0TuOR1MMN-W
https://drive.google.com/open?id=1xkqqphUs60J73aBTZmrUQ0TuOR1MMN-W
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
https://drive.google.com/open?id=1vFu4X3_LaQp1_ZjW7jtVsTAsm0hqyPnt
https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=18uTocTHZ0Codh60wg4pjeZ0tFd7AAVnO
https://drive.google.com/open?id=15MK-bKN2kq66kSdsFsMh5QYi-VFm5I-p
https://drive.google.com/open?id=1EKL1EIRzl7Qc-PzW6EmBUsbx6Uyzjp77
https://drive.google.com/open?id=1EKL1EIRzl7Qc-PzW6EmBUsbx6Uyzjp77
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   Socialkontoret  

 

 

Ks § 107  Dnr: 9019/230.109 
 

Rekommendation från SKL, Gemensam 
finansiering av system för 
kunskapsstyrning 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med SKLs rekommendation 

att: 

- Kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 

förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) 

och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 

mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 

kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).   

 

- kostnaden fördelas per kommun utifrån 

beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 

Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 

kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 

procent.   

 

- en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 

permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 

långsiktigt. 

 

 
Ärendesammanfattning 
Det råder en bred enighet om vikten en kunskapsbaserad 

socialtjänst. För att nå detta behövs en kontinuerlig utveckling. 

Kommunerna, SKL och staten har därför under lång tid samverkat 

för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till stora delar har det 

arbetet finansierats inom ramen för överenskommelser mellan 

staten och SKL. Finansieringen har hittills varit av kortsiktig 

karaktär. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu, efter 

önskemål från kommunerna, generella statsbidrag. Kommunerna 

kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas.  

 

I nuläget är de nationella kvalitetsregistren underfinansierade på 

grund av minskade nationella anslag. Även fortsättningsvis 

kommer staten och regionerna att bidra till finansiering av 

nationella kvalitetsregister, men även kommunerna kommer att 

behöva bidra till finansieringen av de register som de använder. 

Brukarundersökningar och övrigt stöd till utveckling av  
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   Socialkontoret  

 

 

Forts. KS § 107 
 

systematisk uppföljning har tidigare finansierats genom 

överenskommelser med staten och även interna utvecklingsmedel. 

 

Med anledning av detta föreslår SKL att kommunerna beslutar om 

en gemensam finansiering av ett samlat system för 

kunskapsstyrning. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Följebrev från SKL avseende rekommendationen 

- Underlag från SKL 

- Protokoll SOC 190514 § 54, s.8 

- Protokoll AU 190520 § 105, s.31 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lyldc9p8ophpodXpcCS1iHNuvT3X4-xg
https://drive.google.com/open?id=1sBoXHu7jfhON8EJKG6wwGEoHsa6lhnJP
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Ks § 108   Dnr: 9019/231.109 
 

Avveckling av Rehab. Assistent 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om att tjänsten Rehabassistent inom 

Hemsjukvården HSO inte ska avvecklas. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning av att sektorn under 2019 har stora ekonomiska 

utmaningar behöver vi se över alla våra verksamheter för att se om 

vi kan minska på våra kostnader. Ett flertal verksamheter har 

genomfört riskanalyser utifrån alternativa åtgärder som skulle 

kunna bli aktuella. Sektorn har i och med detta kommit fram till att 

en avveckling av funktionen rehabiliteringsassistent inom HSO 

enheten är en av de åtgärder som vi bör gå vidare med. 

Frågan har initierats på tjänstemannanivå i avsikt att få en budget i 

balans 2019. Under ärendets beredning har ett flertal skrivelser och 

synpunkter inkommit till sektorn både från såväl verksamheten 

som från frivilligorganisationer och enskilda individer. Frågan 

bedöms därför vara av principiell karaktär varför den lyfts till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll MBL 19§ 

- Förhandlingsprotokoll MBL 11§ 

- Konsekvensanalys och synpunkter 

- Protokoll SOC 190514 § 57, s. 11 

- Protokoll AU 190520 § 106, s.33 

 

https://drive.google.com/open?id=1EJQNzK7YvDHQsDbYyKO0kqDdAiy4HvKk
https://drive.google.com/open?id=18vMmo24dAu-mRt6mOigacYV2gA9aXshy
https://drive.google.com/open?id=1MZEHmddgRlSiGxM_v5QUsGLsBUv-BVvb
https://drive.google.com/open?id=17Bkpa-c2reWkTHaG84DOdisumAgEEjH9r4uw43YZCEE
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 109  Dnr: 9019/232.109 
 

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten delges 

kommunfullmäktige. 

 
Ärendesammanfattning 
IVO och revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som 

inte verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. 

 

För kvartal 1, 2019 finns 1 ej verkställt beslut om kontaktperson 

beslut att rapportera som inte är verkställt. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll SOC 190514 § 59, s.14 

- Protokoll AU 190520 § 107, s.34. 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 110  Dnr: 9019/233.109 
 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 Kap. 6 f § 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten delges 

kommunfullmäktige. 

 
Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till IVO och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte 

verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. 

 

För kvartal 1, 2019 finns 2 beslut att rapportera som inte är 

verkställt båda särskilt boende. 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll SOC 190514 § 60, s.15 

- Protokoll AU 190520 § 108, s.35. 
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   Tillväxtkontoret  

 

 

Ks § 111   Dnr: 9019/213.109 
 

Samlingslokalsbidrag 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utbetalning av driftbidrag 

till samlingslokaler för år 2019 i enlighet med bilaga ”Förslag till 

KS gällande Driftbidrag till samlingslokaler för år 2019 (2019-05-

07)”. 

 
Ärendesammanfattning 
Årligen avsätter kommunstyrelsen pengar till driftbidrag för 

samlingslokaler i kommunen. Föreningarna ansöker och summorna 

fördelas policy för fördelning. Denna ses över nu under 2019 och 

en ny kommer gälla under 2020. 

 

Beslutsunderlag:  

- Förslag till KS gällande driftbidrag samlingslokaler 2019 

- Bilaga Redovisning av Samlingslokaler i Robertsfors 

kommun och hur bidragen ser ut 

- Protokoll TVU 190514 § 24, s. 6 

- Protokoll AU 190520 § 109, s.36 

https://drive.google.com/open?id=1-GdCkK-MVD3mwwscivzIReELAw_qdkwa
https://drive.google.com/open?id=1rIygJM-4EDpZ9kE8Sbbo3rnWYHauJe3T
https://drive.google.com/open?id=1rIygJM-4EDpZ9kE8Sbbo3rnWYHauJe3T
https://drive.google.com/open?id=1_9vuQvWw6Jp6yCuXqB4TXicMm8Bn0UES
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Ks § 112  Dnr: 9019/214.109 
 

Reviderad Landsbygds-Serviceplan 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner Serviceplan samt uppstart för 

landsbygdensutvecklingsråd hösten 2019, och skickar den vidare 

till Kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2018 och 2019 har partnerskapet inom service arbetat fram, 

under ledning av länsstyrelsen, serviceplaner för Regionens 

kommuner. Serviceplanen har varit ute på remiss i flera olika 

instanser och nu senast Länsstyrelsen och Region Västerbotten 

(20190513). 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Serviceplan Robertsfors Kommun 190513 

- Serviceplan för Robertsfors kommun 20190513 

- Protokoll TVU 190514 §26, s.8 

- Protokoll AU 190520 § 110, s.37 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1n9C03TVlX4QXWNffURVHxjRmCabGLrdr
https://drive.google.com/open?id=1rvbYNDAVMq8D3RN8CRRVfHvy2uJRPZbT
https://drive.google.com/open?id=1_9vuQvWw6Jp6yCuXqB4TXicMm8Bn0UES
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Ks § 113  Dnr: 9019/221.109 
 

Godkännande ny översiktsplan 
Robertsfors kommun 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna ny 

översiktsplan för Robertsfors kommun och med stöd av plan- och 

bygglagen 3 kap 19 §, samt att namnge den Översiktsplan 2019 

(ÖP19) 

 
Ärendesammanfattning 
Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens geografiska yta. En översiktsplan är ett strategiskt 

viktigt instrument för utvecklingen av den fysiska miljön i 

kommunen. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta 

ställning till kommunens översiktsplan. Robertsfors kommuns 

befintliga översiktsplan är från 1991 och har därför tappat sin 

viktiga funktion som styrdokument. Ett nytt förslag till 

kommunövergripande översiktsplan har nu tagits fram i en flerårig 

beredningsprocess. Processen följer de steg som plan- och 

bygglagen kräver vilket bland annat kräver flera omgångar av 

samråd och möjligheter till synpunkter från allmänhet och andra 

intressenter såsom myndigheter. Inte minst visar översiktsplanen på 

de samlade markanspråk som finns i en kommun. 

 

Beslutsunderlag:  

- Bilagt förslag till Översiktsplan för Robertsfors kommun är 

ej slutligt layout-hanterad 

- Protokoll SHBU 190513 § 64, s.8 

- Protokoll AU 1920520 § 111, s.38 

https://drive.google.com/open?id=1ZQLiRj2JWVWqq-0MQgz3Mo55bClzzAD_
https://drive.google.com/open?id=1ZQLiRj2JWVWqq-0MQgz3Mo55bClzzAD_
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Ks § 114  Dnr: 9019/76.109 
 

Möjlighet med taxi till 
Kommunfullmäktigemöten 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

 
Ärendesammanfattning 
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 

diskuterades möjligheten att det under 2019 ska vara möjligt för 

invånare att boka taxi till kommunfullmäktiges möten. 2019-03-04 

beslutade Kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras till 

Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

- Demokratiberedningens Protokoll 2019-01-28 § 4, s.6 

- Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-03-04 § 17, s.21 

- Protokoll SHBU 190513 § 74, s.20 

- Protokoll AU 190520 § 112, s.39 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FVtcAQAbPNkPIRYm99DyoQydbsK3v2mr
https://drive.google.com/open?id=127UQ_wa44TQQLUth8IGUlPvoY87RuCQx
https://drive.google.com/open?id=1j_CaWQa9vayc_YeJFfmGpHQdg9LAiPP0
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Ks § 115   Dnr: 9019/142.109 
 

Nybyggnation ambulansgarage och 
anpassningar av lokal 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige om att anslå 

1100000 kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av 

befintlig lokal på Fabriksvägen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Samhällsbyggnadskontoret tar fram en skriftlig avsiktsförklaring 

där hyresgästen anger dennes vilja att hyra fastigheten efter den har 

byggts, inför kommande Kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Särskilt yttrande: 
Elisabeth Tängdén (C): Önskar att få någon form av avtal som 

binder Region Västerbotten till att hyra lokalen när den väl står 

färdig. 

 

Ärendesammanfattning 
Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för 

ambulanspersonalen är idag inte väl anpassad och personalen 

uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa). 

  

Befintlig lokal på Fabriksvägen kan med små medel anpassats till 

ambulanspersonalen och fylla väldigt god funktion då 

samarbetsprojekt mellan ambulans och vård startas inom kort, samt 

att övernattning och närhet till varm ambulans går att lösa på ett bra 

sätt. 
 

Tillägg 2019-04-04: 

Efter slutlig dialog med entreprenör under eftermiddag 2019-04-04 

har Ambulansgaraget beräknats till 500 000 kronor av 

entreprenören och då gäller det för  helt nyckelfärdigt 

ambulansgarage. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 

- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 

- Kostnadsuppskattning 2019-04-01 

- (Gammal) Skiss på åtgärder  

- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende 2019-05-31 

- Protokoll AU 190325 § 60 

- Protokoll KS 190408 § 49 

- Protokoll KF 190429 § 41 

- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21 

https://drive.google.com/open?id=1ayGdDe9pnN5X5Ihj-TERD1_p_OR_B6_m
https://drive.google.com/open?id=1z1J3Xt1ULSXZP9xSlwku1Ko55_vOT-jy
https://drive.google.com/open?id=1JUFTucAfp7gvXMm88QuETWSR-4TkVo3D
https://drive.google.com/open?id=1k1lFJ16ouXSOK-PudFajc2hMLuMp85uW
https://drive.google.com/open?id=1cz9E2WyOqtj1B4UkRwZYOZcp1mdk9hQl
https://drive.google.com/open?id=1xby6i6IqTN3M8mFww-ChM4QjGDL3aFf6
https://drive.google.com/open?id=11vyVdxXJNE7z5Y28O6UboEGROdkXvWA_
https://drive.google.com/open?id=1EKL1EIRzl7Qc-PzW6EmBUsbx6Uyzjp77
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Forts. Ks § 115 
 

- Protokoll AU 190520 § 113, s.40 

 

Yrkande: 

Robert Lindgren (S): Yrkar bifall på Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Lars Tängdéns (C): Yrkar på ett tillägg att det ska finnas en 

skriftlig avsiktsförklaring från den tilltänkta hyresgästen inför 

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Lars Tängdéns tilläggsyrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Lars Tängdéns 

tilläggsyrkande vinner bifall. 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Ks § 116   Dnr: 9019/234.109 
           

 
 

 

 

 

(Personärende)



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2019-06-03            Sida 47         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Ks § 117   Dnr: 9019/235.109 
           

Skinnarbyn 4:31 - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med garage 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten 

Skinnarbyn 4:31. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap 30 § och med följande motivering: 

 

Aktuell tillbyggnad strider mot planbestämmelserna och avvikelsen 

kan inte bedömas vara liten i kontextuell mening eller godtagbar i 

belysning av en lämplig stadsbyggnad. Åtgärden överensstämmer 

inte med planens syfte – bostäder med byggnadsarea (BYA) upp 

till 200 kvm. 

 
Ärendesammanfattning 
Fastighetsägaren har ansökt om bygglov för en tillbyggnad med 

garage på ett befintligt enbostadshus i ett villakvarter i Bygdeå. Det 

befintliga garaget på ca 39 kvm planeras att rivas och ersättas av ett 

större garage på ca 93 kvm. Det nya garaget planeras få en 

placering två meter från tomtgränsen. 

  

Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggrätt. Med 

föreslagen tillbyggnad blir avvikelsen mot detaljplanen 79 kvm 

eller 39,5 %. En liten avvikelse som kan godtas är enligt praxis 

max 10 %. Åtgärden avviker från detaljplanen även avseende 

tillåtet minsta avstånd till tomtgräns. Samhällsbyggnadsutskottet 

ska bereda ärendet till kommunstyrelsen eftersom utskottet saknar 

delegation för att fatta beslut, en så här omfattande avvikelse är inte 

heller delegerad till tjänsteperson. Sökande har begärt att ärendet 

ska beslutas politiskt. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse dat  

- Bygglovshandlingar 

- Bygglovshandlingar 

- Bygglovshandlingar 

- Bygglovshandlingar 

- Karta 

- Detaljplan ”Södra delen av Skinnarbyn” från 1978 

- Stadsarkitektens yttrande 

- Skrivelse från sökande 

- Tidigare bygglov inom samma detaljplan från 2005 

- Protokoll SHBU 190513 § 80, s.27 

- Protokoll AU 190520 § 115, s.42 

https://drive.google.com/open?id=1ZzVyGTOAA_5M_gFzeAr-kFZ-x9SFegjm
https://drive.google.com/open?id=1EdsdD4NZWIuBZ3Hb7w_atJOreoeg2zkq
https://drive.google.com/open?id=1G8Ud1RFYAkklm1ZfBHBZ34e5MGA0oHLY
https://drive.google.com/open?id=1j2GpAqfneP7u_5suwWgsHmiS1X5I7g1m
https://drive.google.com/open?id=1qng1tP6MLqpWD3fTgF7V9R0BXDmP4HtS
https://drive.google.com/open?id=1FxWuBLk8vClah1METMQtW125Gg44QRxN
https://drive.google.com/open?id=17ACqoa-_mF3qT3GO_RWErefRk_IE2JqQ
https://drive.google.com/open?id=1E1xGeLorfdRWCKJkUphmFuf7dgQlzx2H
https://drive.google.com/open?id=1fW-NnlL85AyyiJEKst3LkK2o_b19y4FW
https://drive.google.com/open?id=1smV57omGG8BTEOi1VniTFANNnqO6_CIK
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Ks § 118  Dnr: 9019/236.109 
            

Domherren 1 – Bygglov för fasadändring: 
ny dörr- och fönsteröppning samt skylt 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen  beslutar att med stöd av 9 kap 30 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL, bevilja bygglov för att sätta in en ny 

ytterdörr och ett nytt fönster samt sätta upp en skylt i enlighet med 

bilagd fasadritning. 

 
Ärendesammanfattning 
Ärendet avser bygglov för fasadändring på sydöstra fasaden genom att 

ett nytt fönster och en ny dörr sätts in samt att fasaden förses med en 

mindre skylt. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och inom 

riksintresse för kulturmiljövården. 
  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till kommunstyrelsen 

eftersom utskottet saknar delegation för att fatta beslut i ärenden om 

bygglov för fasadändring. Delegation till tjänsteperson kan inte nyttjas 

inom riksintresseområdet för kulturmiljövården AC 14. 
 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse dat  

- Ansökningshandlingar 

- Karta 

- Domherren 1 museets yttrande 

- Domherren1_Rob_fasad_417-12 

- Protokoll SHBU 190513 § 81, s.29 

- Protokoll AU 190520 § 116, s.43 

 

https://drive.google.com/open?id=1S23Dj2Ar4ssmC48KsAdS45WfIlDTzIdA
https://drive.google.com/open?id=1of1Q0Ud5qug80FQzsXEBqF0DJm08Xt1S
https://drive.google.com/open?id=1DPWc1W1oparLjj8KbUH2FRcUzcJGynet
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Ks § 119  Dnr: 9019/237.109 
 

Rickleå 36:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL, lämna ett positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av fritidshus i ett plan inom en bostadsfastighet om ca 2000 

kvm på plats markerad i bifogad karta, som planeras avstyckas från 

Rickleå 36:1. Fastigheten ska placeras minst 100 meter från strandlinjen. 
 

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. 
 

 
Ärendesammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus i ett plan 

på en fastighet om ca 2000 kvm som planeras att avstyckas från Rickleå 

36:1. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till kommunstyrelsen 

eftersom utskottet saknar delegation för att fatta beslut i ärenden om 

förhandsbesked. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Ansökningshandlingar 

- Ansökningshandlingar 

- Ansökningshandlingar 

- Stadsarkitektens yttrande 

- Karta 

- Protokoll SHBU 190513 § 83, s.32 

- Protokoll AU 190520 § 117, s.44  

https://drive.google.com/open?id=1Su07MV_44wR2IZ2-6wIyqTC9RxbE4ZfH
https://drive.google.com/open?id=1MCmulNPzlnnxKreYihNFz8gdkqaM-sof
https://drive.google.com/open?id=14EbwAUd15kiwvpAFdoP6Hgw8xBqqhQNz
https://drive.google.com/open?id=1aotnEHQbV-eFc8znjrgYmALM9Gxe5Lyw
https://drive.google.com/open?id=1-vKdJ01k0qWV7g17wH42AEtjrOZerR8b
https://drive.google.com/open?id=1QHTAqYzBkhapOmxKw9XyZqYnVBaKBlfG
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Ks § 120  Dnr: 9018/195.109 
 

Svar Motion 8/2018 om enskilda avlopp 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation: 

Lars Tängden (C), Ingrid Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C), Kenneth 

Isaksson (M), Marie Viberg (C) och Harry Bäckström (C) reserverar sig 

till förmån för Ingrid Sundboms bifallsyrkande. 

 
Ärendesammanfattning 
Motionen yrkar att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp 

som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren 

och miljönyttan, samt att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om 

åtgärder för enskilda avlopp. Därtill yrkar man att inventeringen av 

enskilda avlopp stoppas tills ovanstående att satser har förankrats 

politiskt. 

 

Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet 

och kommunen har en skyldighet att genomföra tillsyn på sådana 

verksamheter. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från 

vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 

än slamavskiljning. Detta innebär att det är olagligt att inte ha en 

fungerande avloppsanläggning om vattentoalett är ansluten till 

anläggningen. 

 

I Robertsfors kommun finns det cirka 3000 enskilda avlopp. Flertalet av 

dessa är gamla och uppfyller inte Naturvårdsverkets nuvarande krav på 

rening då de består av enkammarbrunnar utan någon form av 

efterföljande rening. Flertalet av de enskilda avloppen saknar dessutom 

tillstånd och enligt 13§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet 

(1998:899) krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en 

eller flera vattentoaletter ska anslutas till. 

 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2014 fastställdes de av 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljös föreslagna åtgärdsgränser för enskilda 

avlopp i kommunen. I dessa framgår bland annat att anläggningar som 

medför omedelbara miljö- och hälsorisker samt anläggningar utan vare 

sig slamavskiljare eller längre gående rening ska beläggas med förbud. 

Under Kommunstyrelsen sammanträde den 24 februari 2015 fastställdes 

nya föreslagna åtgärdsgränser för bedömningar av enskilda avlopp i 

kommunen.  Det finns alltså bedömningsgrunder som är fastställda av 

Kommunstyrelsen sedan tidigare. 

 

Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Sju av 

dessa påverkas av utsläpp från små avlopp. Målen beskriver den kvalitet  
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Forts. KS § 120 
 

och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som  

är miljömässigt hållbart på lång sikt. Inventering av enskilda 

avloppsanläggningar är en del i arbetet med att uppnå målen och det är 

upp till alla kommuner att se till målen uppnås. 

 

Det är bara mellan en och tre procent av anläggningarna som byts ut varje 

år och i nuvarande tempo kommer det ta decennier tills de berörda 

anläggningarna är åtgärdade. Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan 

förorena dricks- och badvatten, skada människors hälsa och ge dålig lukt. 

Orenat avloppsvatten bidrar också till övergödningen och syrebrist i våra 

sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av alla hushåll i Sverige har 

små avlopp, men sammantaget släpper de ut lika mycket övergödande 

och smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är 

anslutna till kommunala reningsverk. 

 

Även om en fastighet inte ligger i direkt anknytning till ett vattendrag så 

kommer orenat avloppsvatten som släpps ut till marken att infiltrera 

genom marken och ned till grundvattnet. Det förorenade grundvattnet 

leds sedan till närliggande vattendrag och bidrar till bland annat 

övergödning. Därför är det viktigt att även fastigheter som inte ligger 

nära vatten åtgärdar sina enskilda avlopp om de har brister. Vid 

inventering i Robertsfors kommun har vattenskyddsområden prioriterats 

och sen har även Länsstyrelsen inkommit med en lista på prioriterade 

områden där de anser att åtgärder för enskilda avlopp behöver utföras. 

 

Det finns många olika lösningar som godkänns för enskilda avlopp och 

dessa olika lösningar varierar en hel del i pris. Det är upp till var och en 

vilken lösning man vill installera och hur mycket det ska kosta. 

Kommunen föreslår inga lösningar utan det är upp till varje 

fastighetsägare att välja vilken av alla godkända lösningar som passar just 

för dem. 

 

Alla beslut som fattas vid inventeringen av enskilda avloppen är 

överklagningsbara och flera av fastighetsägarna som fått förbud riktade 

mot sig på sina avloppsanläggningar har överklagat besluten och yrkat på 

att avloppsanläggningen ligger långt ifrån vatten eller att de inte har råd. 

Några av förbuden har överklagats hela vägen upp till Mark- och 

Miljödomstolen men än så länge har inget förbud upphävts. Eftersom 

Mark- och Miljödomstolen avslagit överklagningarna så skulle det bli fel 

om kommunen ändrar bedömningsgrunderna. 

 

Mot bakgrund till ovanstående föreslås att motionens samtliga att-satser 

avslås. 
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Forts. KS § 120 
 
Beslutsunderlag:  

- Motion 8/2018  

- Tillägg till motion 

- Komplettering gällande motion 8/2018 - Enskilda avlopp 

dat. 2019-05-02 

- Protokoll SHBU 190513 § 86, s.35 

- Protokoll AU 190520 § 119, s.46 

 
Yrkande: 
Ingrid Sundbom (C): Yrkar bifall på motionens att-satser. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Ingrid Sundboms bifallsyrkande mot Arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att Arbetsutskottet vinner bifall. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för att besluta om avslag enligt Ingrid Sundboms yrkande. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Sara Mi Liljeholm (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Mona Andersson (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Harry Bäckström (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Summa 7 6  

 

https://drive.google.com/open?id=1A_Ih6HDuz3kCg5mz1hlqZqOsV7rpuk9C
https://drive.google.com/open?id=1FeZrQ-5lEh2zHZmu1xt0AYDiXTVVDr4S
https://drive.google.com/open?id=1E69B6OUiQ2Js4W_6H8F5PEiJMEF0ZLli
https://drive.google.com/open?id=1E69B6OUiQ2Js4W_6H8F5PEiJMEF0ZLli
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Ks § 121   Dnr: 9019/239.109 
 

Skellefteå museum – Information om 
materialet till kulturmiljöbroschyren 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationsmaterialet för vidare 

beredning med nedanstående punkter arbetas in i materialet. 

- Att det ska vara mer förklarande text eller bild till mindre 

kända byggtermer t.ex. ”vattbräda” i 

informationsmaterialet. 

- Information om att man hos Länsstyrelsen kan söka bidrag 

för byggnationer. 

 
Ärendesammanfattning 
Genomgång av informationsmaterialet som Skellefteå museum har 

arbetat fram på uppdrag av Robertsfors kommun. 

 

Beslutsunderlag:  

- Underlag Riksintresset Robertsfors 

- Protokoll SHBU 190520 § 91, s.5 

- Protokoll AU 190520 § 120, s.49 

 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1HYP3moIs6YaRzwSKJnTWoB_Zx5sNI0CM
https://drive.google.com/open?id=1JXOmFmU85n72fKktXCuVUhhrk0IULJ8E
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   Kommunchef  

 

 

Ks § 122  Dnr: 9019/242.109 
 

Medborgarlöfte 2019-2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner medborgarlöftena för 2019-2020 

mellan Robertsfors kommun och Polisen. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt 

engagerar och involverar medborgare tillsammans med 

lokalsamhällets aktörer. Robertsfors kommun har i samverkan med 

polisen arbetat fram medborgarlöften. 

 

I Robertsfors kommun finns en styrgrupp för samverkan mellan 

polis, hälsocentralen samt och kommunen. Styrgruppen har berett 

förslaget på medborgarlöften och tycker att de ser bra ut. De har 

baserat beredningen på förslag från Polisen och har gjort ett förslag 

till tillägg utifrån ditt inspel om digital trygghet för äldre. 

 

Styrgruppen är angelägna om att få börja arbeta nära Polisen med 

medborgarlöftena. 

 
Beslutsunderlag 

- Medborgarlöfte 2019-2020 

- Tjänsteskrivelse Medborgarlöften 2019-2020 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Ks § 123   Dnr: 9019/248 

 

Ombudgetering av investeringsmedel med 
anledning av nödvändig åtgärd i 
reningsverk 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 650 000 kronor från 

investeringsprojekt  “1435 Huvudvattenledning” till att byta ut det 

trasiga rensgallret på Robertsfors avloppsreningsverk. 

 

Ärendesammanfattning 
Det mekaniska rensgallret på Robertsfors avloppsreningsverk håller 

på att haverera, bedömningen som gjordes i början av året att det 

skulle stoppa i ett år innan det byttes ut ser inte ut att hålla och 

läget är nu mer akut. Rensgallret är reningsverkets första steg som 

rensar bort alla större fasta partiklar som kommer med spillvattnet 

in till verket. Som det ser ut nu kan tex större plastbitar rinna rakt 

igenom reningsverket och ut i Rickleån, det blir även mer arbete 

med skötsel då efterföljande reningssteg får rengöras oftare. 

 

Bedömd kostnad 550 000 kr, men hela överskottet föreslås 

överflyttas för att ge utrymme för oväntade kostnader. 

 

Beslutsunderlag 
- Robertsfors kommun Mail - Ombudgetering av 

investeringsmedel 2019-05-27 

https://drive.google.com/open?id=1DlPft3VuJPNT4axgY2EjgnxUfts2tzGm
https://drive.google.com/open?id=1DlPft3VuJPNT4axgY2EjgnxUfts2tzGm
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Ks § 124   Dnr:  
 

Delgivningar 

 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 20 maj 2019 § 121 och skickar 

delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för godkännande. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen 

 

Delgivningar 
 

- REMISS Agenda 2030-delegationens slutbetänkande SOU 

2019:13 (9019/180.109)  

- Återrapportering Grand Hotel (9019/184.109) 

- Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 

- Energi-och klimatrådgivning 2018-2020 Robertsfors och 

Vindeln (Dnr: 9019/194.109) 

- Uttalande, Ledsagning en grundläggande rättighet (Dnr: 

9019/197.109) 

- AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler med 

skyddsfunktion (Dnr: 9019/199.109) 

- Handlingsplan sexuella trakasserier - en komplettering till 

Robertsfors kommuns “Policy mot kränkande 

särbehandling”. 

- Delgivningar Sociala utskottet 

- Delgivningar Barn- och Utbildningsutskottet 

- Verksamhetsberättelse 2018 Sensus Studieförbund 

(Dnr:9019/210.109) 

- Årsredovisning, Verksamhetsplan och 

Verksamhetsberättelse 2018 Studiefrämjandet 

(Dnr:9019/219.109) 

https://drive.google.com/open?id=1ztwDkO9wiQWoY7_UiZhlxRgkGXAKd4KHY6QWhmS4DLg
https://drive.google.com/open?id=1ztwDkO9wiQWoY7_UiZhlxRgkGXAKd4KHY6QWhmS4DLg
https://drive.google.com/open?id=1AAUJIbl525lRBSR_8sH03yNNw96IqFcr_xrLOQRG_ks
https://drive.google.com/open?id=1eFHzzvaTdypxqqES9fNL7ky1-h744cr5maC05joGZtM
https://drive.google.com/open?id=1EnOglAhjnYd7_kwUXJ-bXI-543mvIDMi
https://drive.google.com/open?id=1EnOglAhjnYd7_kwUXJ-bXI-543mvIDMi
https://drive.google.com/open?id=18WtA1ciK-NGfYGbt6uROXgfTCa9XT8VY
https://drive.google.com/open?id=18WtA1ciK-NGfYGbt6uROXgfTCa9XT8VY
https://drive.google.com/open?id=1x6CjFzcTW_wRm_IsCG4SEKqJPyiJv3l3XbXH6RLAP1E
https://drive.google.com/open?id=1x6CjFzcTW_wRm_IsCG4SEKqJPyiJv3l3XbXH6RLAP1E
https://drive.google.com/open?id=1UvSXzo0kzjTW3l8kCSAgk8xy4Hr89I2W
https://drive.google.com/open?id=1UvSXzo0kzjTW3l8kCSAgk8xy4Hr89I2W
https://drive.google.com/open?id=1UvSXzo0kzjTW3l8kCSAgk8xy4Hr89I2W
https://drive.google.com/open?id=19Qy4rFetc65t0SFH7tygVWntS6mfs45ASetejoNTpAg
https://drive.google.com/open?id=1-d_Ah0LtPrJxUMZ16mLYsRD6moNkr0IPiIIXA7FoSCY
https://drive.google.com/open?id=1IKZsZcDqJB4-uG7WQch-0Ny1vqynSTDN
https://drive.google.com/open?id=1n4vkR3nqSjAGlVSXp90GVQ_SBboBgGZI
https://drive.google.com/open?id=1n4vkR3nqSjAGlVSXp90GVQ_SBboBgGZI
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Forts. Ks § 124 

 

- Tillväxtutskottets beslut om projekt Föreningslots, genom 

§37a 

- Tillväxtutskottets beslut om kommunala avgifter för 

sommarlovsföretagare 

- Information från Demokratiberedningen 

- Uppföljning Robertsfors på grand – ”högt tryck på 

utvecklingen”  

- Granskning av år 2018 av samordningsförbundet + 

årsredovisning 2018 

- Delgivningar Bygginspektör 

- Delgivningar Miljöinspektör 

- Delgivningar Meddelanden 

- Månadsrapport april 

- Avrapportering om samtliga projekt hos Tillväxtsektorn

https://drive.google.com/open?id=1vOf_kWuOotD5OErw0rtQB0miME1XFHQPee4_l6VQql8
https://drive.google.com/open?id=1vOf_kWuOotD5OErw0rtQB0miME1XFHQPee4_l6VQql8
https://drive.google.com/open?id=1x9q1KZ7sfUDt_32ri4fa2gup5Vmg2LPSgukhgfGMNu0
https://drive.google.com/open?id=1x9q1KZ7sfUDt_32ri4fa2gup5Vmg2LPSgukhgfGMNu0
https://drive.google.com/open?id=1AztISlfFvTyA0W0QNGVbUaP02t5LZUIn
https://drive.google.com/open?id=1AAUJIbl525lRBSR_8sH03yNNw96IqFcr_xrLOQRG_ks
https://drive.google.com/open?id=1AAUJIbl525lRBSR_8sH03yNNw96IqFcr_xrLOQRG_ks
https://drive.google.com/open?id=1QZTzPcXuqr4JSQlQsNUVwa3WBbNWHPVJ
https://drive.google.com/open?id=1QZTzPcXuqr4JSQlQsNUVwa3WBbNWHPVJ
https://drive.google.com/open?id=1dYI0vfuED-jZC-EdwhF-Qjj6-6R10hjJGKOrVl5O63s
https://drive.google.com/open?id=1cSTpX4Sm9X74ZI57ubZV4XlFRT5BvwnbN8e8gRTJYDo
https://drive.google.com/open?id=1V4df-KY4Jyp2BLssmm-Hx_bwS9CgfI65uHpOfHaoe0M
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  Ks § 125   Dnr:  
 

 Övriga frågor  

 

Mellanbygdens Vattenråd  
Kenneth Isaksson (M) undrade ifall Mellanbygdens Vattenråd har 

haft  något sammanträde, men det verkar ej så. Kontaktuppgifter till 

den sammankallande till Mellanbygdens Vattenråd ska ges till 

Kenneth för att han ska kunna kontakta dem.
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KS § 126   Dnr:  
 

 

 

 

 

 

 

(Sekretessärende) 
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KS § 127   Dnr:  
 

 

 

 

 

 

 

(Sekretessärende) 

 

 

 

 

 

 

 

 


