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Beslutande Gun Ivesund (S) Ordförande 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S) (ej § 5) 

Lars Tängdén (C) 

Desiree Ölund (C) 

Sara Mi Liljeholm (S) (§5, ers. Per Boström Johansson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Kenneth Isaksson (M), närvarande ersättare 

Sara Mi Liljeholm (S) närvarande ersättare (§§1-4, 6-14) 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Åsa Grenholm, Kulturchef (§§1-6) 

Petra Andersin, Arbetsmarknadskonsulent (§§1-4) 

Jan Paulsson, Projektet ”TIR” (§§1-4) 

Östen Holmström från Bottnia IT (§16) 

 

  

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  1-16 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 

Datum för anslags uppsättande                  2020-01-28 Datum för anslags nedtagande    2020-02-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Tvu § 1   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare 

för dagens protokoll. 
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Tvu § 2   Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Tvu § 3    Dnr:  

 
Månadsrapport december 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

december presenterades. 

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport  december
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Tvu § 4    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
  Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 

 

 
 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2020-01-21            Sida 7         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kulturchef  

 

 

 Tvu § 5   Dnr: 9019/481.109 
 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar förslaget på verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar i enlighet med bilaga ”Förslag till kulturbidrag 

2020”. 

 

Jäv 
Per Boström Johansson (S) anmäler jäv i detta ärende. Ersätts av 

Sara-Mi Liljeholm (S). 

 

Ärendesammanfattning 
Inbjudan till kulturföreningarna att ansöka om bidrag har skickats 

ut till de kulturföreningar som är kända av kommunen. Möjligheten 

att ansöka om bidraget har också annonserats i tidningen 

Mellanbygden. Totalt tio föreningar har lämnat in ansökan. 

Kommunens Kulturchef har fördelat bidragen i förslaget till beslut 

och Tillväxtchefen har samtyckt till förslaget. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2020 

- Förslag till kulturbidrag 2020 
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Tvu § 6   Dnr:  
 

Information avseende ifrågasättande av 
bibliotekens och allmänkulturens 
verksamheter  

 

Tillväxtutskottets beslut 
 Tillväxtutskottet beslutar att tacka för informationen och lägger 

punkten till handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Kulturchef Åsa Grenholm berättade om fenomenet av 

ifrågasättande av bibliotekens och allmänkulturens verksamheter, 

och rättsfall där sådana frågor har behandlats. Av denna anledning 

har Biblioteket sett över vilka åtgärder de själva behöver 

genomföra.  

 

Informerade även kort om utlåningsstatistiken inom 

Biblioteksverksamheten.
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Tvu § 7   Dnr: 9019/482.109 
 

Övertagande av Faranforsbron efter 
renovering 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tackar ja till att överta ansvaret av 

Faranforsbron efter renoveringen som Holmen Skog AB, 

Länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen står för. 
 

Ärendesammanfattning 
Faranforsbron (Rickleån) utgör en väldigt viktig passage över 

Rickleån, den är även en del av kommunens största vandringsled – 

flottarstigen. Då Rickleån har stora rekreationsvärden är det viktigt 

att kommunen tar över denna bro i sitt förvärv för att säkerställa att 

den fortsättningsvis är tjänlig som överfart för vandrare, cyklister, 

ryttare, skidåkare, fiskare mm. Holmen Skog AB går endast med på 

att renovera bron om Robertsfors kommun sedan tar över ansvaret. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Övertagande av Faranforsbron efter renovering 

- Faranforsbrons placering 
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   Tillväxtchef 
SHB chef sen vidare till berörda chefer/personal 

BoU chef sen vidare till berörda chefer/personal 

 

 

 

Tvu § 8   Dnr: 9019/484.109 
 

Stöd till 7-mila 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar: 

-          Att 7-mila beviljas stöd på 25 000 kronor om tävlingen genomförs 

samt tillgång till de delar som räknas upp under rubrik ”Ärendet” i 

ärendets Tjänsteskrivelse. 

 

Ärendesammanfattning 
7-mila är ett prioriterat arrangemang och ansöker om samma stöd som de 

senaste åren. 25 000 :- samt hjälp med vissa saker inför tävlingen som 

kommunen brukar hjälpa till med. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 9   Dnr: 9019/485.109 

 
Samhällsgalan 2020 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar:  

- Att tidpunkt för Samhällsgalan för 2020:s innehåll och datum 

ses över. 

   

Ärendesammanfattning 
De senaste tre åren har sektor Tillväxt ordnat Samhällsgala enligt 

tidigare svar på motion. Det har inte funnit någon avsatt budget till 

detta utan har fått tagits från ordinarie drift. I samband med 

besparingar 2020 föreslås att Samhällsgalan 2020 ej genomförs i 

sin nuvarande form utan i så fall i ny tappning alternativt att 

priserna delas ut vid lämpligt tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  
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Tvu § 10  Dnr: 9019/489.109 
 

Arrendeavtal golfbanan Robertsfors 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att godkänna arrendeavtal mellan Robertsfors kommun och 

Robertsfors Golfklubb org nr 802421-7195 med  

omformuleringen: 

- Punkt 9: ”hyresnämnd eller fastighetsdomstol” byts ut till svensk 

domstol. 

- Punkt 10: ”Minst 12 månaders uppsägningstid” byts ut till ”och 

ska ske senast 9 månader innan avtalstidens utgång. Om inte 

uppsägning sker förlängs avtalet automatiskt 12 månader. 

 

2. Att Tillväxtutskottets presidium tillsammans med Tillväxtchef 

har årlig uppföljning av avtalet på uppdrag av kommunstyrelsen 

 

Protokollsanteckning 
Desiree Ölund (C): Notera stavfel på punkt 8, istället 

”ägnaderätten” bör det stå ”äganderätten”.  

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun äger sedan början av 2000-talet golfbanan i 

Robertsfors inkl. de hus som står på fastigheten. Kommunens har 

dock under hela tiden arrenderat ut banan och tillhörande 

driftsfastigheter till den golfförening som finns på orten. 

 

Då befintligt arrendeavtal var daterat att löpa ut 20191231 har ett 

nytt förslag till arrendeavtal tagits fram i samtal mellan 

kommunförvaltningen och golfklubbens styrelse. 

 

Arrendeavtalet omfattar del av fastigheten Edfastmark 7:255 och 

endast nedervåning Brukshotellet. Arrendestället upplåts för 

golfklubbsverksamhet. Föreslaget avtal har tagits fram med 

önskemålet om att göra det så tydligt som möjligt gällande roll- och 

ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det nya 

avtalet föreslås även rulla vidare årligen om inte någon av parterna 

väljer att säga upp det. Avtalet kan inte överlåtas till annan part och 

ett årligt arrende betalas av föreningen till kommunen. Föreslaget 

arrendekostand har utarbetats i syfte att säkerställa ideell drift av 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nytt arrendeavtal golfbana 

- Förslag Arrendeavtal Robertsfors Kommun - Robertsfors 

golfklubb samtalsunderlag 
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Forts. Tvu § 10 
 

Yrkande: 

Lars Tängdén (C): Yrkar att avtalet skall omformuleras på följande 

vis: 

- Punkt 9: ”hyresnämnd eller fastighetsdomstol” byts ut till svensk 

domstol. 

- Punkt 10: ”Minst 12 månaders uppsägningstid” byts ut till ”och 

ska ske senast 9 månader innan avtalstidens utgång. Om inte 

uppsägning sker förlängs avtalet automatiskt 12 månader. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) tilläggsyrkande till beslut 

och finner att det vinner bifall.
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 11   Dnr: 9019/439.109 
 

Beslut om budget för Bruksam 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Tillväxtchef får till uppdrag att 

permanenta verksamheten och skapa en budget ur ett 

koncernperspektiv. 

 

Protokollsanteckning 
Lars Tängdén (C): Noterar att vissa kostnader i uträkningarna 

måste ses över.  

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har med stöd av ASAP-projektet erhållit 

möjligheten att starta upp Bruksam utan några större kostnader och 

frågan är nu om vi bör implementera Bruksam som en reguljär del 

av kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsenheten. 

 

Varför ska då Robertsfors kommun bedriva en verksamhet såsom 

Bruksam? Det kommer naturligtvis att innebära kostnader men 

samtidigt investerar kommunen i människor. Denna investering 

kommer i förlängningen att mynna ut i att medborgarna i 

Robertsfors kommun kommer att vara i mindre behov av 

samhällets stöd, vilket i sin tur på sikt leder till minskade 

kostnader. Andra stora vinster är också att vi genom Bruksam 

medverkar till att våra medborgare kan erhålla sysselsättning, må 

bättre och bli mer delaktiga i samhället och arbetslivet. 

 

Robertsfors kommuns politiska ledning uttrycker att de vill verka 

för en klimatsmart omställning och att de stora 

samhällsförändringarna som sker måste ske genom gemensamt 

ansvarstagande och engagemang mellan invånare och politiska 

företrädare. Som en del i detta enades Kommunfullmäktige tidigare 

i år kring en styrmodell och mål för kommunen som helt baseras på 

Agenda 2030 om hållbar utveckling.  

 

Den cirkulära ekonomin har en tydlig koppling till Agenda 2030, 

framförallt mål 9, 11 och 12. Det handlar om hållbara innovationer, 

hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och 

produktion. För att erhålla ett klimatsmart samhälle måste vi 

övergå från den linjära ekonomin som bygger på en slit- och 

slängmentalitet till den cirkulära ekonomin där vi bibehåller, 

förbättrar, återvinner och återanvänder produkter och tjänster. 

Bruksams verksamhet är en oerhört viktig pusselbit i detta arbete 

Robertsfors kommun behöver en arena där individer med behov av 

förstärkt stöd har möjlighet att pröva sin arbetsförmåga, delta i  
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   Tillväxtchef  

 

 

Forts. Tvu § 11 
 

arbetslivsinriktad rehabilitering, träna svenska språket samt få en 

insyn i hur arbetsmarknaden fungerar. Bruksam kan tillgodose alla 

dessa behov och kan även fungera som en sysselsättningsplats för 

individer i behov av daglig sysselsättning inom LSS, där Dagcenter 

inte är lämpligt. Våra kranskommuner Nordmaling, Vindeln och 

Vännäs har sedan många år tillbaka denna typ av verksamhet starkt 

förankrade och budgeterade för och har förstått vikten av ett 

långsiktigt arbete inom dessa verksamheter. 

 

Robertsfors kommun bör implementera Bruksam som en reguljär 

del av kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsenheten, 

organisatorisk under Tillväxtsektorn. 

 

Bruksam bör erhålla en egen budget och enligt förslaget bör 

Robertsfors kommun avsätta minst 1 284 000 kronor årligen till 

Bruksams verksamhet. Ett eventuellt överskott i budgeten kommer 

att nyttjas till strategiska anställningar. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Bruksam 

- Utredning Bruksam. 

 

Yrkande 
Gun Ivesund (S): Yrkar att Tillväxtchef får till uppdrag att 

permanenta verksamheten och skapa en budget ur ett 

koncernperspektiv.  

  

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall på Gun Ivesunds yrkande. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesunds (S) yrkande mot Tillväxtchefens 

förslag till beslut och finner att yrkandet vinner bifall.
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Tvu § 12   Dnr: 9013/66.109 
 

Besvarande motion 5/2013: Ishall 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta avslå 

motion 5/2013 men hålla frågan om folkhälsokluster öppen för 

framtiden och eventuell vidare utredning.  

 

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. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ishall (2020-01-16) 

- Utredning ishall Robertsfors Kommun 2020 

- Offert North Power 

- Driftkostnad Ishall 

- Underlag från Osby ishall 

- Programskiss 

- Kalkyl 

- Planritning och skiss 

- Budgetkalkyl  

- Motion 5/2013 

- Protokoll KS 130528 § 76 

- Protokoll KS 140401 § 46 

- Protokoll TVU 190917 § 53 

- Protokoll AU 190919 § 146 

- Protokoll KS 190930 § 167 

- Protokoll KF 191014 § 91 

 

Yrkande 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefens förslag till beslut. 
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Tvu § 13   Dnr:  
 

Information Besöksnäringsstrategi, 
Integrationsstrategi, 
Kommunikationsstrategi och 
Näringslivsstrategi 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillvästutskottet beslutar att tacka för informationen och lägga 

punkten till handlingarna.  

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef presenterade planerna för Besöksnäringsstrategi, 

Integrationsstrategi, Kommunikationsstrategi och 

Näringslivsstrategi och när dessa skulle kunna presenteras för 

Tillväxtutskottet. 
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Tvu § 14  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Delgivningar 
Inga delgivningar fanns att delge Tillväxtutskottet. 
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Tvu § 15  Dnr: 9020/8.109 
 

Laddstolpar  
 
Tillväxtutskottets beslut  
Tillväxtchefen får fortsatt uppdrag att jobba för en etablering av en 

snabbladdare i centralorten i dialog med bland annat Östen 

Holmström och el-bolagen. 

 
Ärendesammanfattning 
Östen Holmström från Bottnia IT kom till Tillväxtutskottet för att 

besvara ledamöternas frågor kring möjlig etablering av laddstolpar 

i Robertsfors kommun. 

 

Yrkande 
Per Boström Johansson (S): Yrkar att Tillväxtchefen får fortsatt 

uppdrag att jobba för en etablering av en snabbladdare i 

centralorten i dialog med bland annat Östen Holmström och el-

bolagen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Per Boströms Johanssons (S) yrkande till beslut 

och finner att det vinner bifall. 
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Tvu § 16  Dnr: 
 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor inkom. 

 


