
 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2020-05-12            Sida 1         

 

 

  

 
 

Plats och tid 

Kommunhuset, Robertsfors 2020-05-12, kl 13:00 – 14.45 

(Ajournering 14:05-14:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande Gun Ivesund (S) Ordförande 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S)  

Lars Tängdén (C) 

Kenneth Isaksson (M) (ers. Desiree Ölund (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Sara Mi-Liljeholm (S), lyssnande ersättare 

Åsa Lundström, Kulturchef (§§36-39) 

Jan Paulsson, Projektledare TIR (§§36-38) 

 

 

  

 
 

Utses att justera Lars Tängdén 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 36   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Tvu § 37   Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ”Uppföljning motioner och 

medborgarförslag” byter plats med punkten ”Tillfällig 

hyresnedsättning på grund av Corona (Covid-19)”, samt att punkt 

”Beslut om remiss av Regional Biblioteksplan 2020-2023” flyttas 

fram och läggs in efter punkten ”Styrgrupp TIR”. 

 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan med 

dessa förändringar. 
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Tvu § 38    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 
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Tvu § 39  Dnr: 9020/260.109 

 
Beslut om remiss av Regional 
biblioteksplan 2020-2023 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den regionala biblioteksplanen 

2020-2023 med tilläggen enligt Bilaga 2.   

   

Ärendesammanfattning 
Region Västerbottens ordförande i Kulturutskottet, har beslutat att 

regional biblioteksplan 2020-2023 ska skickas ut på remiss, med 

sista svarsdatum 16 juni 2020. Bibliotekets verksamhet styrs av 

bibliotekslagen. I den slås fast att kommuner och regioner ska anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet 

(Bibliotekslagen 2013:801§ 7). Den regionala biblioteksplanen 

beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten kommer att fokusera 

på de närmaste fyra åren, och kan därutöver vara vägledande och 

stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av kommunala 

biblioteksplaner. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Regional biblioteksplan 2020-2023 

- Regionala biblioteksplanen 2020-2023 

- Bilaga 2 
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Tvu § 40    Dnr:  

 
Månadsrapport mars 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

mars presenterades. Tillväxtchefen informerade att avseende 

arbetslöshetsstatistiken så har det uppstått en miss i statistiken, 

vilket ska justeras tills nästa sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport  mars 
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 Tvu § 41  Dnr: 9020/270.109 
 

Ekonomirapport 1 sektor Tillväxt 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- godkänna ekonomirapport 1 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxt har några enheter där personalkostnaden är högre än 

budget och några enheter lägre än budget. Detta ger ett resultat i 

nivå med budget för personalkostnaderna kvartal 1 2020. 

Prognosen för helår är att Tillväxt ska hålla budget och göra ett 0 

resultat. 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Ekonomirapport 1 

- Ekonomirapport 1 tillväxt 2020 
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Tvu § 42   Dnr: 9020/288.109 
 

Information ändrade budgetrader för 2021  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och skickar den vidare 

till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunledningsgruppen har tagit fram ett förslag på rader i 

budget 2021 som ska underlätta uppföljning och jämförelser inom 

och mellan sektorer. För Tillväxtsektorn har inga nya rader 

föreslagits. 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att ”Tillväxtutskottet tackar för 

informationen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen.” 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Tillväxtchefens 

förslag till beslut och finner att Lars Tängdéns (C) yrkande vinner 

bifall. 
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Tvu § 43  Dnr: 9020/281.109 
 

Tillfällig hyresnedsättning på grund av 
Corona (Covid-19)  
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun agerar för att 

möjliggöra hyresnedsättningar för hyresgäster inom utsatta 

branscher, i enlighet med de nationella reglerna och 

tillämpningarna gällande stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. 

 

Ärendesammanfattning 
Stödansökan behandlas efter ansökan från kommunens hyresgäster. 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som 

har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta 

branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan 

göras från den 1 juli 2020. Det är hyresvärden som ansöker om 

stödet. Ansvarig länsstyrelse kommer att handlägga och fatta beslut 

om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket 

håller på att ta fram. När e-tjänsten är klar kommer vi att publicera 

en länk till den. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Tillfällig hyresnedsättning pga Corona 

 

Yrkande: 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefens förslag till 

beslut. 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 44   Dnr: 9020/8.109 
 

Laddstolpe i Robertsfors Kommun   
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

  

- det hålls kontinuerlig dialog med Skellefteå Kraft i frågan men 

att det inte investeras i en laddstolpe 2020 för 130 000 eller 

260 000 kronor I Robertsfors Kommun utan att det får ske när 

marknaden är sådan att det företag som etablerar den gör det 

utan medfinansiering eller med mer begränsad medfinansiering, 

men i dialog kring placering med Robertsfors Kommun. 

Eventuellt kan beslutet omprövas om förutsättning för 

bidragsansökningar förändras. 
 

Tillväxtutskottet beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Tillväxchef får i uppdrag att fortsätta bevaka 

denna fråga. 

 

Ärendesammanfattning 
Skellefteå Kraft har kommit med ett erbjudande utifrån tidigare 

diskussion i Tillväxtutskottet om att montera en laddstolpe i Robertsfors 

Kommun. Det finns idag två olika alternativ att välja på. Skellefteå Kraft 

har initierat ett samarbete med OK Västerbotten och vill anlägga den vid 

OK i centrala Robertsfors. En laddstolpe kostar från cirka 500 000 kronor 

idag och det går att söka visst stöd. Skellefteå Kraft föreslår att 

Robertsfors Kommun medfinansierar projektet med 50 % av kostnaden.  

De två förslagen enligt offert är på 130 000 kr respektive 260 000 kronor. 

Den för 130 000 kronor är den som används idag men riskerar att inom 3 

år vara lite ”liten”. Den större modellen är top notch och skulle 

Robertsfors Kommun gå på den är vi i frontline för snabbladdare.   

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Laddstolpe 

- Offert Skellefteå Kraft 

 

Yrkande 
Per B Johansson (S): Yrkar att ”Tillväxchef får i uppdrag att 

fortsätta bevaka denna fråga”. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Per B Johanssons (S) tilläggsyrkande till 

proposition finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 45  Dnr: 9020/235.109 
 

Remissvar Regional Utvecklingsstrategi 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om samt skickar in synpunkter och 

kommenterar, insamlade vid respektive utskott till Region 

Västerbotten rörande remiss Regionala Utvecklingsstrategin samt 

till Umeå näringslivsenhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera sina synpunkter med 

Tillväxtchefs sammanställda synpunkter. 

 

Ärendesammanfattning 
Regionala Utvecklingsstrategin är ute på remiss. Svar ska in till 

Region Västerbotten den 10/6 2020. Umeåkommuns 

näringslivsenhet koordinerar ett gemensamt svar från 

Umeåregionen men förvaltningens bedömning är att Robertsfors 

Kommun bör inkomma med egna synpunkter och kommentarer.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Regional Utvecklingsstrategi  

- Missiv Remiss RUS Västerbotten 

- Regional Utvecklingsstrategi 

- Regionala prioriteringar 

- PPT Remiss RUS Västerbotten 

- PP till RUSremiss 

 

Yrkande 
Gun Ivesund (S): Yrkar att ”Kommunstyrelsen beslutar att 

komplettera sina synpunkter med Tillväxtchefs sammanställda 

synpunkter”. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesund (S) tilläggsyrkande till proposition 

finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 46   Dnr: 9020/273.109 
 

Tillhandahållande av platser för 
arbetsträning/arbetsprövning, praktik och 
extratjänster 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

1. Varje sektor inom Robertsfors kommun ska fortlöpande 

tillhandahålla minst 10 platser för individer som har behov av 

arbetsträning/arbetsprövning, praktik eller extratjänst. Bruksam 

är undantaget detta då den verksamheten ska ha ett fortlöpande 

mottagande av 10-20 individer. 

  

2. Sektorchefer rapporterar eller delegerar till enhetschefer att 

rapportera till arbetsmarknadsenheten vilka platser som finns 

tillgängliga för ovanstående placeringar. 

  

3. Alla placeringar gällande arbetsträning/arbetsprövning, praktik 

och extratjänster inom kommunens verksamheter ska placeras 

via Arbetsmarknadsenheten. Detta förfaringssätt ska förmedlas 

ut till alla interna enheter samt även externt till exempelvis 

Arbetsförmedlingen. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun ska stärka, stödja och motivera individer till 

arbete, studier eller daglig sysselsättning genom aktiva lösningar. 

Eftersom alla människor har olika bakgrund och förutsättningar är 

målsättningen att vi ska arbeta individuellt och flexibelt för att se 

varje människas möjligheter. 

 

Insatser såsom arbetsträning/arbetsprövning, praktik samt 

extratjänster är ett första steg ut mot ett arbete på ordinarie 

arbetsmarknad men det kan många gånger vara svårt att erhålla en 

sådan plats hos externa aktörer. Robertsfors kommun bör vara en 

förebild gällande att tillhandahålla platser inom sina egna 

verksamheter och varje sektor bör fortlöpande tillhandahålla minst 

10 platser.  Tillgängliga platser rapporteras till 

Arbetsmarknadsenheten och alla placeringar ska förmedlas via 

Arbetsmarknadsenheten. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Tillhandahållande av platser för 

arbetsträning/arbetsprövning, praktik, och extratjänster. 2020-04-27 
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Tvu § 47   Dnr: 9020/274.109 
 

Strategiska tjänster 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

1. Avsätta 288 000 kronor årligen i en budget hos 

Arbetsmarknadsenheten för att finansiera strategiska 

anställningar. 

  

2. Samverkan med fackliga parter initieras av ansvarig sektorchef 

gällande totalt 8 strategiska tjänster. 

  

3. Varje sektor tillhandahåller årligen minst 2 platser för 

strategiska anställningar. 
  

4. Sektorchefer rapporterar eller delegerar till enhetschefer att 

rapportera till arbetsmarknadsenheten vilka platser som finns 

tillgängliga för ovanstående placeringar. 

 

Ärendesammanfattning 
Utfallet av de tre pågående strategiska anställningarna har hittills 

varit mycket bra och med utgång i detta bör Robertsfors kommun 

planera för en utökning av antalet individer som kan omfattas av 

denna insats. En budget bör fastställas för detta ändamål samt en ny 

samverkan med fackliga parter bör utföras. 

 

Förslaget är att Robertsfors kommun tillsätter en budget som 

uppgår till 288 000 kronor per år vilket skulle motsvara cirka 8 

strategiska anställningar per år med den typ av anställningsstöd vi 

tidigare har erhållit. Möjlighet bör dock finnas att med denna 

budget även prioritera individer som inte kvalificerar för denna typ 

av anställningsstöd men där det är motiverat med denna typ av 

insats utifrån exempelvis långvarigt behov av försörjningsstöd. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Strategiska tjänster 2020-04-29 

- Sammanträdesprotokoll CSG p. 6 2019-05-29 

- Bilaga Strategiska anställningar 2020-04-29 
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Tillväxtchef 
 

 

 

Tvu § 48   Dnr: 9020/199.109 
 

Ansökan från 7-mila SK i Robertsfors 
Kommun   
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

- bevilja 7-mila 25 000 kronor utöver ordinariebidrag för tävling 

2021. 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att 7-mila SK bjuds in till nästa 

Tillväxtutskott och får beskriva hur man har tänkt marknadsföra 

tävling 2021     

 

Ärendesammanfattning 
Vi ser idag hur många av de prioriterade arrangemangen har 

försvunnit sista åren i Robertsfors Kommun. Idag finns två större 

prioriterade evenemang som drivs av ideella krafter men där 

Robertsfors Kommun ser goda möjligheter att marknadsföra sig 

och stärka varumärket, Grunkor och Mojänger samt 7-mila. 7-mila 

fick en extremt tuff situation i vinter med regn och osäkert väder 

ända fram till startdatum. Trots detta åkte närmare 600 personer 

loppet i år. 

 

7-mila vill göra en satsning inför 2021 på att få fler åkare vilket 

inte borde vara omöjligt om det blir en snörik vinter och bättre 

förutsättningar. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 7-mila 

- Ansökan till RK 2020  

 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Tillväxtchefs förslag beslut.
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Tvu § 49   Dnr: 9015/166.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 3/2015 
Fruktträd som gåva till varje nyfött barn.   
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag  3/2015.    

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 3-2015 avseende Fruktträd som gåva till varje 

nyfött barn. I Robertsfors Kommuns föds cirka 60-70 barn varje år. 

Det skulle ge vid handen en kostnad på cirka 30 – 50 000 kr/år 

beroende på val av fruktträd. Idag skickar Robertsfors kommun ut 

ett ”Välkommen till världen” kort samt annan nyttig information 

om bland annat Familjecentral osv till nyblivna föräldrar. Förslaget 

är att Robertsfors fortsätter med detta. 

 

Ärendet har återremitterats 2016-05-24 med formuleringen att det 

ska ses över andra sätt att uppmärksamma barn som föds i 

kommunen än med ett presentkort för ett fruktträd som då var 

svaret.    

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 3-2015 Fruktträd 

- Bilaga medborgarförslag 3/2015 

- Bilaga utskicka till nyfödda 

- Bilaga information till nya föräldrar 

- Bilaga information till nya föräldrar 2 

- Bilaga information till nya föräldrar 3 

- Bilaga KS beslut §66 Dnr 9015/166.109 (återremiss)   
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Tvu § 50  Dnr: 9018/230.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 2/2015 
Hälsans stig 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 2/2015. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 2-2015 angående Hälsans Stig besvarades under 

2017 men återremitterades med följande frågor kring vilka 

kostnader som finns att göra hälsans stig, merkostnader och 

årsavgift. 

 

 Kostnader för att göra detta till hälsans stig är cirka 30 000 kr i 

skyltning och upptryck av karta. Det är ingen årsavgift. Stigen i sig 

finns redan och är precis som 2017 projektfinansierad. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Riktlinjer Hälsans Stig 

- Checklista Hälsans Stig 

-  Avtal Hälsans Stig  

- Protokoll KF 170306 § 11 (återremiss) 

 

 

Yrkande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefs förslag beslut. 
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Tvu § 51  Dnr: 9019/134.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – 
Utveckling av badhuset i Robertsfors 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslag 5/2019 besvarad.     

 

Ärendesammanfattning 
Under 2019 inkom medborgarförslag 5/2019 med förslaget 

”Utveckling av badhuset i Robertsfors med olika aktiviteter och 

träningsmöjligheter för alla. Badhuset har många möjligheter att 

starta olika träningsprogram för unga och äldre i kommunen. En 

mötesplats för medborgarna i kommunen”. 

 

Badhusverksamheten bedömer att det finns hinder för ytterligare 

utökningar av vattengymnastik i kommunens anläggning på grund 

av att det redan idag sker ett stort antal olika aktiviteter. Utifrån 

detta bedömer badhusverksamheten även att medborgarförslagets 

önskan om olika aktiviteter och träningsmöjligheter för unga och 

äldre redan tillmötesgås. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 5-2019  Utveckling av badhuset i 

Robertsfors 

- Bilaga medborgarförslag 5/2019.  
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Tvu § 52  Dnr: 9018/200.109 
 

Svar på motion 13/2018 
SERVICEPUNKTER 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

 

- Anse motionen som besvarad 

- Att Kommunstyrelsen får till uppdrag att efter det nya Regionala 

Service Programmet är antaget för Västerbotten ta de strategiska 

beslut som är bäst för Robertsfors Kommun i samverkan med byar 

och samhällen runt om i Kommunen. 

- Om det finns byar som är intresserade av skapa servicepunkt i sin 

by nu i avslut av denna period så uppmanas dessa ta kontakt med 

Tobias Bergström på region Västerbotten. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun bör undersöka intresset för servicepunkter i 

byar och samhällen utanför Robertsfors och möjligheten att 

delfinansiera detta med bidrag från länsstyrelsen, Tillväxtverket 

och EU.   Om utifall någon vill söka under 2020 så finns möjlighet 

för företag att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

har Länsstyrelsen investeringsstöd till kommersiell service, dvs 

dagligvaruhandel, drivmedelsstationer och servicepunkter. 

 

Länsstyrelsen Västerbotten börjar dock få slut pengar i denna 

åtgärd. När Länsstyrelsen har slut pengar kommer regionen att 

bevilja investeringsstöd inom kommersiell service. Det finns alltså 

möjlighet att fortfarande bli/vara servicepunkt under 2020.   

 

Kontaktperson på regionen är Tobias Bergström, 

Strateg Företagsstöd 070-557 57 31 

tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 13 2018 Servicepunkter 

- Motion 13.2018 

- Serviceplan för Robertsfors Kommun 20190513 

- 1401513 Bilaga Motion 13-2013 Åkullsjön 

- Regionalt serviceprogram för Västerbottens Län 2014-2020 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Tillväxtutskottet föreslår 

kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta : 

- Att bifalla motionen 

-  

mailto:tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
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Forts. Tvu § 52 
 

- Att Robertsfors kommun tar initiativ att, som en start, 

undersöka om ägare av Kardemumma i Åkullsjön och Bertas 

bod i Ånäset är intresserad att hysa servicepunkt och om 

intresse finns vara behjälplig i framtagning av utrustning och 

lämpligt informationsmaterial samt finansiering av detta. 

 

Kenneth Isaksson (M): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C)  

 

Gun Ivesund (S) Yrkar att: Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att:   

- Anse motionen som besvarad 

- Att Kommunstyrelsen får till uppdrag att efter det nya Regionala 

Service Programmet är antaget för Västerbotten ta de strategiska 

beslut som är bäst för Robertsfors Kommun i samverkan med byar 

och samhällen runt om i Kommunen. 

- Om det finns byar som är intresserade av skapa servicepunkt i sin 

by nu i avslut av denna period så uppmanas dessa ta kontakt med 

Tobias Bergström på region Västerbotten. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Gun Ivesunds 

(S) förslag till beslut och finner att Gun Ivesunds (S) yrkande 

vinner bifall. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Gun Ivesunds (S) förslag till 

beslut. 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Lars Tängdéns (C) förslag till 

beslut. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar 

Tillväxtutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att besluta i enlighet 

med Gun Ivesunds (S) förslag till beslut. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Kjell-Åke Nilsson (S) X   

Per B Johansson (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Summa 3 2  
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Tvu § 53  Dnr: 9018/191.109 
 

Svar på motion 4-2018 AKTIVITETSPARK 
FÖR ALLA ÅLDRAR   
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

i sin helhet.   

 

Ärendesammanfattning 
Motionen berör satsning på folkhälsa genom aktiviteter och olika 

träffpunkter ute i byar och samhällen i Robertsfors Kommun.  

Yrkandet i sig: ”att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 

inbjuda de aktiva föreningarna i kommunens övriga tätorter för att 

inventera önskemålen och möjliga placeringar av aktivitetspark.” 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse motion 4 2018 

- Motion 4.2018 
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Tvu § 54  Dnr: 9013/296.109 
 

Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands 
havsbad 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- det under 2020 ska tas fram ett förslag på hur 

killingsandsområdet fortsättningsvis kan utvecklas. Detta 

förslag ska även ange en riktning för vad som bör göras med 

stugan på området. Utvecklingen bör dock ej leda till 

campingverksamhet i kommunal regi.    

- motion 15/2013 anses besvarad. 

 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunen äger ett markområde kring Killingsands havsbad med 

en enklare stuga, brunn med handpump samt ett antal torrdass. På 

området finns även enklare husvangs/husbilsparkeringar 

iordningställda. Motionären förslag är att det ska tas fram ett antal 

olika förslag på hur Killingsandsområdet kan utvecklas. Förslagen 

ska även ange en riktning om vad som bör göras med stugan på 

området. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Motion 15-2013 Killingsand 

- Bilaga motion 15/2013. 

- Utredning Killingsand 2019 

- MKB Killingsand 

- Förändrad hastighet 
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Tvu § 55   Dnr: 9020/310.109 
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga utskott ska ha uppföljning 

av medborgarförslag och motioner som berör deras utskott som en 

stående punkt på utskottsärendelistan. 

 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef redogjorde för arbetet med aktuella medborgarförslag 

och motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- motioner och medborgarförslag 

 

Yrkande 
Gun Ivesund (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att samtliga 

utskott ska ha uppföljning av medborgarförslag och motioner som 

berör deras utskott som en stående punkt på utskottsärendelistan. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesund (S) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 56  Dnr: 9020/282.109 
 

Norrbotniabanans noder 
fortsättningsprojekt  
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:  

- Robertsfors kommun ansöker om ett fortsättningsprojekt på 

Norrbotniabanans Noder tillsammans med Skellefteå och 

Umeå.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att detta tas upp i Kommunstyrelsens 

presidie för beslut och presenteras vid det nästkommande 

Kommunstyrelsemötet. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun behöver ta lead i frågan kring de tre 

stationerna i Sävar, Robertsfors och Bureå. Vi arbetar just nu med 

att färdigställa ett projekt tillsammans med Umeå och Skellefteå för 

att nå synergieffekter i planeringen av dessa tre stationer. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Norrbotniabanans Noder 

- Inriktningsunderlag resecentrum Robertsfors  
 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till Tillväxtchefs förslag till beslut. 

 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefs förslag till 

beslut. 

 

Gun Ivesund (S): Yrkar på tillägg i beslutet, att Kommunstyrelsen 

beslutar att detta tas upp i Kommunstyrelsens presidie för beslut 

och presenteras vid det nästkommande Kommunstyrelsemötet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesund (S) tilläggsyrkande till proposition 

och finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 57  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 12 maj 2020 § 57 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 
 

- Svenska Ridsportsförbundet 

- SvenskaRidsportförbundet_20200422 

- Bilaga_Kostnader 

 

 

- Skrivelse från Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) 

- Arbetslivsmuseer i Sverige 

- Coronapandemins effekter arbetslivsmuseer 

- Exempel från arbetslivsmuseer 

- Ängelholms Flygmuseum_corona 

 

 

- Cirkulär: Feriearbete/Sommararbete 2020 | Viktig information från 

SKR (20:21) 

 

Delegationsbeslut  

Diarie nr  Datum  Ärende nr Ansökan Förening 
Utbetalt 
belop 

Enligt 
delegation 

9020/154.109 20200312 831 

Hyresbidrag 
Gymmet 
Djäkneboda 

Norum Djäkneboda 
SK 8106 MH 

9020/162109 20200323 400 Bränslebidrag FUB Robertsfors  400 MH  

9020/167.109 20200323 3122 

Hyresbidrag 
mellanskillnad R-
fors Bygdeå Sikeå SK  3122 MH 

9019/441.109 20200417 
Tvu § 82 Dnr: 
9019/441.109 Anläggningsbidrag IFK ÅKullsjön  20476 MH  

 
20200417 

???ks beslut 
på -90talet? 
C.C:A  Bidrag Badplats Brände Byamän 2500 MH  

 
20200417 ???samma Driftbidrag vinter  IKK, IFKÅ, NIF, 174460 MH  
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som ovan FIK, RI, NDSK, 
SSK BGoif 

 
20200422 

 
Fiskekort flykting 

Rickleåns 
Fiskevårdsområde 4000 MH  

 
20200428 KS beslut  

Inventariebidrag 
2020 TIngshusstiftelsen 15688 MH  

 
20200428 KS beslut  

Bidrag Badplats 
2019 2020 

Överklintens 
Byaråd 5000 
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Tvu § 58  Dnr: 
 

Övriga frågor 
 

 

Renovering omklädningsrum 
Per B Johansson (S) ställde en fråga om hur situationen ser ut med 

renoveringen av omklädningsrummet. Tillväxtchef redogjorde för 

arbetet mer renoveringen. 

 

Situationen för Brukspatronen 
Per B Johansson (S) ställde en fråga om situationen med 

Brukspatronen. Tillväxtchef redogjorde för hur denna process ser 

ut, och att det kommer stänga kommande fredag. 

 

Situationen för Mårsgårdsbäcken 
Per B Johansson (S) ställde en fråga avseende hur det ser ut med 

Mårsgårdsbäcken. Tillväxtchef presenterade hur arbetet med 

rensningen av stenarna i bäcken går. 

 

Info om situationen i Sikeå Camping 
Per B Johansson (S) ställde en fråga avseende situationen om Sikeå 

Camping. Tillväxtchef presenterade att vi inte har någon 

information att delge om detta.  

 

 

 

 


