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Tvu § 39   Dnr: 9019/332.109 
 

Information – Kulturkommun 2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna erbjudandet om att vara 

Kulturkommun 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Kulturchef Åsa Grenholm informerade om erbjudandet om att vara 

Kulturkommun 2020 samt det kommande Kulturlovet. 

 

Yrkande 
Gun Ivesund (S): Yrkar på att Tillväxtutskottet ska föreslå 

Kommunstyrelsen att godkänna erbjudandet om att  
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Tvu § 40    Dnr:  
 

Information – Turistverksamhet under 
sommaren 2019 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Turismsamordnare Dante Dahlgren och Projektledare Jan Paulsson 

informerade om Turistverksamheten som var under sommaren 

2019.   
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Tvu § 41    Dnr:  

 
Projektstyrelseavstämning med projektet 
TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
  Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 
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 Tvu § 42   Dnr:  
 

Månadsrapport augusti 
 

Tillväxtutskottets beslut 
  Tillväxtutskottet tackade för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

augusti presenterades. 

 

Bilaga:  

- Månadsrapport augusti 
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Tvu § 43   Dnr: 9019/316.109 
 

Investeringsbudget 2020-2022 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att prioritera investeringsobjekten 

äskande nr Ä7, Ä8, Ä10 och Ä11 i bilaga “Investeringsäskanden 

2020-2022”. Ärenden Ä9 och Ä12 kan skjutas upp till nästa år. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 

förslag på investeringsbudget.  

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ärende Ä12 tas med i utkastet för 

besöksnäringsstrategin. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns antagna redovisningsprincip K3 gäller för 

större bolag och organisationer. Det ger förutsättningar och 

begränsningar för hur vi får hantera och redovisa våra intäkter och 

kostnader. Inte minst har K3 som princip inneburit stora 

förändringar i synen på kommunens anläggningstillgång 

(fastigheter mm). Varje objekt (ex hus) ska nu delas in med skilda 

nyttjandeperioder i komponenter. Varje komponent ska skrivas av 

var för sig över nyttjandeperioden. Detta förändrar kommunens 

avskrivningsutrymme (sammantagna värdet av komponenternas 

årliga minskade värde i jämförelse med anskaffningsvärdet). 

  

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för 

investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och 

räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en 

påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar 

investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga 

budgetutrymmet för verksamhet.  

 

Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning och 

kapitalkostnader men samtidigt ge minskade 

verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för 

underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan en högre 

investering säkerställa minskade driftskostnader.  

  

Robertsfors kommun har de senaste tre åren åter ökat sin 

investeringsvolym. Inte minst har ett antal förskolesatsningar 

bidragit till att öka avskrivningskostnaderna de kommande åren.  
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Forts. § 43 
 

Investeringsutrymmet för kommande år tar i första han hänsyn till 

avskrivningsutrymmet och har beslutats till 18,5 mkr för 2020, 19 

mkr för 2021 och 19,5 mkr för 2022. I det fall att kommunstyrelsen 

eller andra nämnder kan påvisa att en investering utöver angivet 

utrymme kan hanteras genom minskande driftskostnader i 

verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnaden, kan 

kommunfullmäktige godkänna den investeringen 

 

Kommunfullmäktige kan även godta en något lägre investeringar 

något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex om större 

investering behöver göras år tre på mandatperioden.   

 

Bilaga:  

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget KF 2020 (2019-08-21) 

- Investeringsäskanden 2020-2022 

- Sammanställning underlag per äskanden 

- Köksutredning 

- Utredning Tundalsskolan 

- Verksamhetens förslag utredning Tundals 

- Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2) 

- Tundalsskolan underlag för bedömmning av alternativ 

 

https://drive.google.com/open?id=16hbfErKFnjAKrSoONoCkY_VSilDKmzlt
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Tvu § 44   Dnr: 9019/331.109 
 

Redovisning av delårsbokslut 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
För sektor Tillväxt är prognos just nu +/- 0 i resultat vid årsbokslut. 

Det krävs dock en ökad kostnadsmedvetenhet inom vissa av våra 

delar samt en översyn av andra. 

 

Bilaga:  

 

- Delårsbokslut KS Tillväxt 
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Tvu § 45   Dnr: 9019/330.109 
 

Åtgärder för verksamheter med underskott 
delår 2019 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta utifrån föreslagna åtgärder för att 

minska underskott på 2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Delårsbokslutet för januari-augusti 2019 visar på ett prognostiserat 

underskott för helåret 2019 för flertalet verksamheter. För att minska det 

prognostiserade underskottet har analys gjorts av underskotten och 

åtgärder krävs inom verksamheterna. 

 

Bilagor: 

- Tjänsteskrivelse analys av verksamhet med underskott 2019 

- Tjänsteskrivelse analys av verksamhet med underskott 2019 

(Tillväxt)  

- Analys av verksamheter med underskott (tillagd 2019-09-16, 

13:11) 
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Tvu § 46   Dnr: 9019/323.109 
 

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2020 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 

-  “Verksamhetsplan och budget för år 2020-2022 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun” 

 

- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara 

budget i balans 2020 

 

- göra följande tillägg eller omformuleringar i föreslagen 

verksamhetsplan för KS 2020: 

 

1) Under 1) Hållbara Livssituation & är attraktiv att bo i: 

Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 

praktikplatser/år för deltagare från Samordningsteamet, samt 

handledare. 

 

2) Under 3) Hållbar samhällsutveckling med ett gott 

näringslivsklimat 

Att genom Bruksam få ner mängden avfall genom åtgärder för 

att återvinna och återanvända. 

   

Ärendesammanfattning 
 

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2019 mål och medel för kommunens 

verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens 

utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att 

balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, 

internkontroll och återrapport.  

  

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse 

och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag 

och ansvar. Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid 

konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de 

ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen 

har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande 

generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt 

underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom 

följande tre år. 
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Forts. § 46 
 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram 

av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens 

och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i 

kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten 

fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för 

kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag 

finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen 

budget samt förslag till åtgärder. 

  

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i 

sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande 

år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och 

åtagandet genom reglementet. 

 

 

Beslutsunderlag: 

- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan och budget KS 2020 

- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2020 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 

- Bilaga 1 KS rader 

- Bilaga 2 förslag till utformning av månadsrapport 

- Tjänsteskrivelse från TVU-chef - Förslag tillägg och 

förändringar 

- TVU inskick - presentation 20190830medanteckningarutskick 
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   Kommunsekreteraren 

Kommunchef 
Samtliga kontrollansvariga i Internkontrollplanerna 

 

 

 

Tvu § 47  Dnr: 9019/325.109 
 

Beslut om Internkontrollplan 2019 och 
2020 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 

2019 (2019-09-09)” och ”Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-

09-09)” som internkontrollplaner för Kommunstyrelsens 

verksamhet år 2019 respektive år 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret 

innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. På grund 

av avsaknad Internkontrollplan för år 2019 föreslås det att både en 

Internkontrollplan för 2019 och en Internkontrollplan för 2020 

antas. 

 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019 & 2020 

- Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-09-09) 

- Internkontrollplan Förslag 2020 (2019-09-09) 
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   Kulturchef  

 

 

Tvu § 48   Dnr: 9019/317.109 
 

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansökningstiden för 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar ändras till 15 december. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att reglerna för övriga 

organisationer/föreningar som söker bidrag även ska gälla 

kulturföreningar, varpå texten i policyn kompletteras med: 

 
“Som ett villkor för att kunna erhålla kommunala bidrag skall 

föreningen/organisationen årligen till kommunens Tillväxtsektor inlämna 

kopior på organisationens årsredovisning i form av 

verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse. 

Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen, eller snarast efter 

årsmötet” 

 

Ärendesammanfattning 
I Robertsfors Kulturråd har frågan om ändrad ansökningstid för 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar tagits upp. Då 

föreningarnas verksamhet, såsom föreställningar, föreläsningar, 

olika typer av kulturcaféer etc., gärna planeras inför varje nytt år 

finns önskemål från föreningarna om att få besked om beviljade 

bidrag tidigt på året. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar 

(2019-09-04) 

- Policy Föreningsbidrag 
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Tvu § 49   Dnr: 9019/333.109 
 

Integrationsstrategi Robertsfors kommun 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att en Integrationsstrategi tas fram 

för Robertsfors kommun, som ska sammankopplas med 

Verksamhetsplan 2020-2022. 

 

Ärendesammanfattning 
En ny Utvecklingsstrategi för integration har antagits av 

Västerbotten. Det har från KS håll efterfrågats att Tillväxtutskottet 

behandlar denna strategi och plockar ner den lokalt till vår kommun 

genom att precisera vilka våra mål och strategier är för 

flyktingmottagandet med mera.   

 

Bilaga: 

- Digital_Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022 
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Tvu § 50   Dnr: 9018/121.109 
 

Kompisprojektet - Åtgärdsplan 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga ”Återrapport 

Kompis TVU 20190917” och uppdrar åt förvaltningen att arbeta 

vidare med frågan om att utveckla kommunens hamnar samt 

löpande återrapportera årligen om hur processerna har gått. 

 

Ärendesammanfattning 
Utifrån ESAMS rapport KOMPIS har ett förslag på Åtgärdsplan 

tagits fram från Tillväxtsektorn. Kommunstyrelsen beslutade att 

tillskjuta åtgärdsplanen till respektive utskott för beredningen av 

förslag till beslut, senast 2019-09-30 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse Kompis 2019-09-06 TVU 

- Återrapport Kompis TVU 20190917 

- Bilaga Led längs kusten 

- Åtgärdsplan utifrån projekt KOMPIS 

- Rapport KOMPIS 

- Hamnarna i fokus 

- Protokoll TVU 2019-03-12 

- Protokoll AU 2019-03-25 

- Protokoll KS 2019-04-08 
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Tvu § 51   Dnr: 9019/182.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 7/2019 - 
avseende telefonkiosk i Flarken 

 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget samt uppdra till Kommunstyrelsen att 

möjliggöra Flarkens Byaråds frakt av telefonkiosken och 

iordningsställa den av tjänsteskrivelse 2019-06-26 föreslagen skylt 

eller plakett med informationstext. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget gäller en flytt av den telefonkiosk som i dag 

står vid Bruksmuséet i Robertsfors till Flarken. Telefonkiosken 

tillverkades på 1980-talet av Flarkens snickeri efter modellen 

Pagod från 1901, den första telefonkiosken som tillverkades i 

Sverige. Placeringen av telefonkiosken föreslås bli i parken intill 

platsen där det nedbrunna Flarkens snickeri låg, som ett 

minnesmärke över ett av kommunens äldsta företag. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse 2019-06-26 

- Medborgarförslag 7/2019 

- E-postutväxling mellan Åsa Grenholm och Sara Forsberg 2019-

05-16 
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Tvu § 52   Dnr: 9015/201.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 5/2015 
avseende Koloniträdgårdsområde 

 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 5/2015. 

 

Ärendesammanfattning 
Under oktober 2015 inkom ett medborgarförslag som önskade att 

Robertsfors kommun skulle ordna ett koloniträdgårdsområde. 

Medborgarförslaget önskade även att koloniträdgården skulle ligga 

inom cykelavstånd från centrum, helst vara nära Rickleån, omfatta 

mellan 3000-4000 kvadratmeter och att området skulle arrenderas 

ut till en bildad förening. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag 5.2015 (2019-05-

26) 

- Medborgarförslag 5.2015 
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Tvu § 53   Dnr: 9013/66.109 
 

Besvarande av Motion 5/2013 – Ishall 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motion 

5/2013. 

 

Ärendesammanfattning 
Under mars 2013 inkom en motion som efterfrågade en utredning 

av möjligheten att upprätta en ishall i Robertsfors kommun, vilket 

inkluderade undersökning av dess placering samt eventuell extern 

finansiering.  

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Svar på motion 5.2013 

- Motion 5/2013 

- 130528_bilaga skrivelse MN motion 5-2013 

- Protokoll KS 130528 § 76 

- Protokoll KS 140401 § 46 
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Tvu § 54   Dnr: 9019/27.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 1/2019 
om välkomstbrev till nyinflyttade 

 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla medborgarförslaget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till 

Kommunstyrelsen att återuppta välkomnandet till samtliga 

myndiga inflyttade med ett utskick och att detta görs ca 1 gång per 

månad till de som flyttat in sedan förra utskicket. Innehållet i 

utskicket skall inkludera ett välkomstbrev där det bland annat 

beskrivs var den inflyttade kan hitta information om kommunen. 

Med detta upphör utskicken med rabattkuponger och tårtcheckar. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 1/2019, lagt av Gunnar Johansson, är ett förslag 

om att det införs rutiner för hur de som flyttar in till kommunen 

välkomnas. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse om medborgarföslag 1.2019 (2019-08-22) 

- Medborgarförslag 1.2019 

- Beredning Medborgarförslag 1 2019 
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Tvu § 55   Dnr: 9019/313.109 
 

Jämställdhetschecklista - Beslut om 
ändring av tjänsteskrivelsemallen 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Robertsfors kommun inför jämställdhetsperspektiv samt 

barnperspektiv till dem tjänsteskrivelser som kräver politiska 

beslut.  

 

2. Implementeringen av perspektiven ska ske i 

tjänsteskrivelsemallarna genom att rubriken “konsekvenser för 

Patient/Medborgare” byts ut mot “konsekvenser för kvinnor 

och män, flickor och pojkar“. 

 

 

3. Kommunchef ges till uppdrag att säkerställa att nödvändiga 

utbildningsinsatser genomförs, inför implementeringen av 

jämställdhets- och barnperspektivet i förvaltningens 

tjänsteskrivelser.   

 

Ärendesammanfattning 
Efter att två motioner (dnr: 9015/49.109 och 9015/220.109) om 

införandet av checklista och ett nytt perspektiv i beslutsfattande 

processer skickades in beslutade man att göra en utredning och ta 

fram vilken/vilka perspektiv som skulle vara mest relevant att ha 

med i tjänsteskrivelsemallen. Utredningen kom fram till att det är 

jämställdhets- och barnperspektivet som är högst prioriterat. Det är 

kommunstyrelsen som ska ta beslut om det här i enlighet med deras 

reglemente.  

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2019-06-27 

- Utredning om ändring av tjänsteskrivelsemallen 2019-06-27 

- Mall tjänsteskrivelser (Original) 2019-06-27 

- Mall tjänsteskrivelser Förslaget 2019-06-27 

- Jämställdhetschecklista för både handläggare och politiker, 

Robertsfors Kommun 2019-06-27 

- Protokoll KF 160418 § 28 

- Protokoll KF 161205 § 86 
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Tvu § 56  Dnr: 9019/307.109 
 

Beslut om Machakos-Busia 
breddningsprojekt 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
  

Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun inte ska skicka 

in någon ansökan om Utveckling/Breddning-projekt till ICLD. 

 

Ärendesammanfattning 
Sedan många år tillbaka har Robertsfors kommun haft 

projektsamarbeten med såväl Machakos County (Kenya) som 

Busia Municipality (Uganda). Nu när Busia-projektet är över och 

Machakos-projektet närmar sig sitt sista år har möjligheten att 

utveckla ett trepartssamarbete diskuterats, vilket skulle inledas med 

ett Utveckling/Breddningsprojekt genom projektfinansiären ICLD. 

Nu måste Robertsfors kommun ta beslut om samarbetet ska 

fortsätta och ifall en ansökan ska skickas in till ICLD. 

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2019-08-28 

- Riktlinjer-programmet-kommunalt-partnerskap-2019-01-01 

(s.7) 

- ansokan-utveckling-breddning-2018 

 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar på att ej skicka in en ansökan, utan att 

besluta i enlighet med förslag B 

 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar på att ej skicka in en ansökan, utan att 

besluta i enlighet med förslag B 

 

Kenneth Isaksson (M): Yrkar på att ej skicka in en ansökan, utan 

att besluta i enlighet med förslag B 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslag B om att ej skicka in en ansökan till 

omröstning och finner att förslag B har vunnit bifall. 
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Tvu § 57   Dnr: 9019/315.109 
 

Robertsfors på Grand 2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

 Robertsfors kommun avstår från arrangemanget 

”Robertsfors på Grand 2020”. 

 beslutet motiveras utifrån rådande ekonomiskt läge och den 

osäkerhet som föreligger. 

 Robertsfors kommun inte stänger möjligheten för nya 

arrangemang 2021 eller 2022 

 

Ärendesammanfattning 
Skrivelse från Näringslivsstrateg rörande möjligheten att 

Robertsfors ska vara på Grand 2020 utifrån tidigare önskemål från 

TVU, med tillhörande rekommendationer kring hur Robertsfors 

kommun bör ställa sig till denna fråga. 

 

 

Bilagor 
- Rekommendation Tvu Grand 2020 
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Tvu § 58   Dnr: 9019/321.109 
 

Offentliga rummet 2019-2020 - Robertsfors 
As Sweden 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar avsätta 60 000 kr från det offentliga 

rummet för restaurering och tillgänglighetsgörande för våra 

medborgare, av Sune Jonssons utställning Robertsfors As Sweden. 

 

Ärendesammanfattning 
Sune Jonsson fotade till utställningen Robertsfors as Sweden från 80-

talet, på uppdrag av Svenska institutet som såg Robertsfors som ett 

typexempel i det svenska samhället och ville visa fram det internationellt. 

Utställningen reste runt i världen och hamnade tillslut här på 

bruksmuseets vind. Nu har Västerbottens museum (VBM) fått ta hand om 

fotona som är mögelskadade. Möjligheten finns dock att digitalisera dem 

och trycka upp på nytt. Det finns också en möjlighet att Petter Engman 

kan kan komplettera den gamla utställningen med foton från dagens 

Robertsfors i en samtida skildring. 

 

Detta skulle i sin tur leda till att vi i fortsättningen kan marknadsföra oss 

med Robertsfors As Sweden fr o m 2020´s kulturvecka som i så fall 

skulle bära samma namn. 

Det ger också en ytterligare dimension till att samhället blivit utvidgat 

Riksintresseområde just för att vi, även vad gäller samhällsplanering och 

arkitektur, är ett typexempel i nationellt perspektiv. Alltså – det vi har 

som är speciellt är att vi är så vanliga J, ett utsnitt av det svenska 

samhällets utveckling med industrialismen, egnahemsbebyggelsen, 

folkbildningen osv. 
 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - Robertsfors as Sweden 2019-08-30 
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Tvu § 59   Dnr: 9019/322.109 
 

Offentliga rummet 2019-2020 – Lampor till 
Elljusspår 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att avsätta 65 000 kr från det offentliga 

rummet för att byta ut trasiga och förstörda armaturer längs 

elljusspår Robertsfors samt uppförande av 6 nya armaturer vid 

skjutbanan i Robertsfors.    

 

Ärendesammanfattning 
Under många år har det inte skett något större underhåll längs 

elljusspåret i Robertsfors. Under 2019 har också någon eller några 

personer ägnat sig åt att förstöra lampor och hållare längs spåret m 

h a slangbella, luftvapen eller annat. 

 

Spåret är idag välanvänt av både skidåkare, löpare, vandrare, 

hundägare och skolan. 

 

Idag finns timer så att vem som helst som kommer till spåret kan 

tända upp och tryggt röra sig i terrängen.    

 

Robertsfors Skytteklubb har varit i kontakt med kommunen vid 

upprepade tillfällen då deras utomhusskytte som startar på hösten 

och främst berör ungdomsskyttet behöver belysning. I detta fall 

skulle även en ny aktivitet kunna genomföras under 2020. 

Skidkskytte där spåret pistas fram till skjutbanan.  

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - Lampor elljusspår 2019-08-30 
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Tvu § 60   Dnr: 9019/327.109 
 

Uppdragsavtal destinationsutveckling 
VUAB och Umeåregionen fr o m 2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun 

beslutar anta det föreslagna uppdragsavtalet enligt bilaga “Förslag 

Uppdragsavtal destinationsutveckling VUAB och Umeåregionen fr 

o m 2020” med och Visit Umeå AB för 

destinationsutveckling i Umeåregionen. 

 

Ärendesammanfattning 
Inför verksamhetsåret 2019 tecknade kommunerna i 

Umeåregionen, Örnsköldsviks kommun undantaget, ett 

tilläggsavtal till det befintliga samverkansavtalet som löpt sedan 

2012 för turismsamarbete i regionen, med Visit Umeå AB 

(VUAB). Bakgrunden till detta var att Umeå Kommun beslutat att 

överföra all sin privatturistiska verksamhet till regionens 

destinationsbolag Visit Umeå AB från 1 januari 2019 och i och 

med detta behövdes en ny avtalspart. Tilläggsavtalet löper ut den 

31 december 2019. 

 

Uppdraget till VUAB och Umeåregionens turismsamordningsgrupp 

(TURSAM) har under 2019 varit att ta fram och förankra ett 

förslag till ett nytt avtal för samarbete beträffande besöksnäringen i 

Umeåregionen (exkl. Örnsköldsvik). Arbetet med att ta fram och 

förankra avtalet har pågått under 2019 genom möten med 

kommunledning och tjänstepersoner, vid näringslivsträffar och via 

enskilda företagsbesök. 

 

Innehållet i det nya förslaget till uppdragsavtal bygger på den 

gemensamt framtagna strategin för privatturismen och innefattar 

destinationsutveckling, marknadsföring/införsäljning, 

samarbete/samverkan samt omvärldsbevakning/ research/analys. 

Den största skillnaden i det gamla avtalet och det föreslagna 

avtalet är den gemensamma satsningen på destinationsutveckling 

av potentiella utvecklingsområden som kan driva inresande och 

tillväxt. 

 

Förslaget till uppdragsavtal presenterades för 

kommunchefsgruppen den 22 augusti 2019. Kommunchefsgruppen 

ställde sig positiv till avtalsförslaget och beslutade att det ska tas 

vidare för beslut i respektive kommun. Det nya uppdragsavtalet 

kommer, under förutsättning att beslut fattas i respektive 
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Forts. § 60 
 

samverkande kommun, att ersätta det tidigare nämnda 

samverkansavtalet (Samverkansavtal om gemensam 

turistinformation i Umeåregionen). 

 

Beslutet bör fattas i respektive samverkande kommun innan 

oktober månads utgång så att tid finns att planera 2020 år 

verksamhetsår. 

 

 

Bilagor 
- Förslag Uppdragsavtal destinationsutveckling VUAB och 

Umeåregionen fr o m 2020 

- Ärendebeskrivning Uppdragsavtal VUAB och Umeåregionen 

augusti 2019 
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Tvu § 61  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 17 september 2019 § 61 och 

skickar delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för 

godkännande. 

 
Delgivningar 
 
- Beslut om § 37a-medel, FöreningslotsBeslut om § 37a-medel, 

Föreningslots (9019/206.109) 

 

- Verksamhetsberättelse 2018 Sensus Studieförbund 

(Dnr:9019/210.109) 

 

- Årsredovisning, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 

2018 Studiefrämjandet (Dnr:9019/219.109) 

 

- Sammanfattning 2018 SISU (Dnr 9019.284.109) 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 62   Dnr: 9019/334.109 
 

Laddstationer för elbilar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar om att uppdra till Tillväxtchefen om att 

uppvakta relevanta el-aktörer för att driva frågan om laddstationer i 

Robertsfors. 

 
Ärendesammanfattning 
Per B Johansson (S) frågade om uppdraget som de hade givit till 

SHBK-chefen för att se om det var möjligt att etablera en 

laddstation även i Robertsfors. Uppdra till Tillväxt att uppvakta 

relevanta aktörer för att driva denna fråga. 
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Tvu § 63   Dnr:  
 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes 

 


