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Plats och tid 

Kommunhuset, Robertsfors 2020-11-10, kl 13:00 – 14:45 

(Ajournering, 14:10-14:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande Sara Mi-Liljeholm (S) (ers. Gun Ivesund) 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S)  

Lars Tängdén (C) 

Desiree Ölund (C) (ej § 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Kenneth Isaksson (M), närvarande ersättare 

Jan Paulsson, Projektledare TIR och NIS 6.0 (§§81-84) 

 

 

 

  

 
 

Utses att justera Kjell-Åke Nilsson 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  81-103 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Lars Tängdén       
 

 Justerare   

 Kjell-Åke Nilsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

Datum för anslags uppsättande                  2020-11-11 Datum för anslags nedtagande    2020-12-03 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 81   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att välja Kjell-Åke Nilsson (S) till 

justerare för dagens protokoll. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 82    Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan efter att 

ärende ”Projektansökan Norrbotniabanans stationsområde” tas bort. 
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Tvu § 83    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 84  Dnr:  

 
Återrapport projekt NIS 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet 

och covid-19 påverkan på deras planerade aktiviteter. 
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Tvu § 85    Dnr:  

 
Månadsrapport september 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

september presenterades. Vidare presenterade Tillväxtchef 

eventuella åtgärder med anledning av att minska smittspridningen.   

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport september 
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   Ekonomikontoret  

 

 

 Tvu § 86  Dnr: 9020/282.109 
 

Norrbotniabanans fortsättningsprojekt 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att enligt det inriktningsbeslut som tagits i 

kommunfullmäktige Dnr: 9020/282.109 godkänna ansökan. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektet syftar till att tillvara Norrbotniabanans fulla potential i 

stationsorterna Bureå, Robertsfors och Sävar. Målet är att skapa 

attraktiva och konkurrenskraftiga noder på kort och lång sikt i 

enlighet med regionens och kommunernas visioner och mål. 

Inriktningen är att hitta lösningar som ger flexibilitet och maximala 

synergieffekter mellan olika funktioner och verksamheter i och i 

anslutning till resecentrum. 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Norrbotniabanan fortsättningsprojekt NODER 

- Utkast ansökan 

- Ekonomisk sammanställning   

- Dnr: 9020/282.109 Norrbotniabanans noder fortsättningsprojekt 
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   Ratans Bryggförening 
Turismansvarig 

 

 

 

Tvu § 87   Dnr: 9020/525.109 
 

Ansökan om revidering av avtalet med 
Ratans bryggförening inför 2021 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att det avtal som tidigare gällt fortsätter 

gälla med oförändrad summa. 

 

Ärendesammanfattning 
Ratans bryggförening disponerar enligt avtal med Robertsfors 

kommun mark för bryggor och parkering samt tillgång till utrymme 

i magasinet. I gengäld skall bryggföreningen städa och sköta om 

servicehuset för båtturisterna. Servicehuset innehåller två duschar, 

toalett, tvätt utrustning (maskin och torkskåp) samt kök med 

matplats och sittgrupp.  I Bryggföreningens och kommunens avtal 

fanns ursprungligen med att Bryggföreningen skulle få intäkterna 

från automaterna för dusch, torkskåp och tvättmaskin. Från början 

var det ett blygsamt belopp som ökade i och med att servicehuset 

användes mera. I samband med att automaterna avvecklades får 

Bryggföreningen numera ett årligt bidrag från kommunen på 4 400: 

- som kompensation för uteblivna intäkter.  Arbetsinsatsen i 

servicehuset har tredubblats sedan 2009 jämfört med tiden då 

servicehuset i huvudsak betjänade båtturismen. Bryggföreningens 

styrelse anser att det utökade arbetsinsatsen måste kompenseras. 

Styrelsen föreslår att ett nytt avtal mellan Ratans bryggförening och 

Robertsfors kommun tecknas där årliga bidraget utökas till 15 000 

kr. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Revidering Ratans Bryggförening 

- Ansökan från Ratans bryggförening 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att beslutet ska vara ”Tillväxtutskottet 

beslutar att det avtal som tidigare gällt fortsätter gälla med 

oförändrad summa” 

 

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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   Sofia Lindberg 
Robertsfors IK huvudstyrelse 

Ekonomikontoret 

 

 

 

Tvu § 88  Dnr: 9020/527.109 
 

Elitbidrag 2020 – 2021 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att bevilja Sofia Lindberg, tävlandes för 

Robertsfors IK, 10 000 kr i elitbidrag för säsongen 2020/2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Under många år avsatte Robertsfors Kommun 70 000 kronor i 

elitbidrag. Detta främst då vi hade både Robertsfors IK och Sikeå 

SK på absolut högsta nivå i fotboll/handboll samt tränade otroligt 

mycket och kommunen ville stimulera även elitverksamhet. Idag 

avsätts 20 000 kr/år i elitbidrag. Elitbidrag kan lämnas till idrottslag 

i seriespel på elitnivå(handboll lägst div. 2, i fotboll lägst div. 2) 

samt individuella idrotter på elitnivå. Stöd till idrottslag maximeras 

till 25.000 :-/år. Stöd till individuella deltagare prövas av 

Tillväxtutskottet. Varje ansökan om stöd behandlas individuellt och 

beloppets storlek avgörs av det förväntade PR-värdet för 

Robertsfors kommun. Ändamålet med bidraget är att möjliggöra 

för föreningar att stimulera elitpresterande lag och individer att 

delta framgångsrikt i tävlingssammanhang. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Elitbidrag 2020-2021 

- Ansökan elitbidrag Sofia Lindberg 
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   Ekonomikontor 
Långvikssands samfällighetsförening 

 

 

 

Tvu § 89   Dnr: 9020/518.109 
 

Ansökan om bidrag med grusning- 
Långviksanden. 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att inte öka bidraget.     

 

Ärendesammanfattning 
Idag finns inte några pengar avsatta till grusning av vägar förutom 

det bidrag som vägföreningarna får från kommunen. 

Långviksandens samfällighetsförening, Åmynningens vägförening 

och Näs byaråd delar för närvarande på kostnaderna för drift av den 

knappt 500m långa Badvägen mellan Långviksandens 

samfällighetsförenings väg och Åmynningens väg. Föreningarna 

utför årlig grusning av Badvägen med 2 flak (bil med släp) vilket i 

snitt motsvarar den grusning som kommunen har bidragit med 

genom åren. Kommunens insatser att återkommande bidra med 

grusning av Badvägen har på ett förtjänstfullt sätt minskat 

spänningarna mellan fritidsboende i området och besökande 

utifrån. På grund av Covid 19 kan man nu konstatera ett ökat antal 

besökare söderifrån som från Bygdeå via Näs nyttjar vägarna vid 

Långviksanden för att ta sig till ån för fiske och för att besöka 

Klubbens naturreservat. 

 

På grund av det ökade slitaget som detta orsakar ansöker 

Långviksandens samfällighetsförening om bidrag med grus även 

för den knappt 1000m långa vägen mellan byvägen från Näs fram 

till Badvägen. De föreslår att Robertsfors kommun utökar de årliga 

50% bidraget med 2 flak för Badvägen med ytterligare 50% i 

bidrag med 4 flak för vägen från Näs by fram till Badvägen. 

 

Beslutsunderlag 
- Ansökan 

- Kartmaterial 

- Tjänsteskrivelse Långvikssand 
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   Föreningar som har sökt 
Ekonomikontor 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Tvu § 90  Dnr: 9020/531.109 
 

Anläggnings och inventariebidrag 2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kvarvarande 98 100 kr avsätts för 

eventuell medfinansiering i projekt knutna till anläggningar i 

stationsläget för Norrbotniabanan 

 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att bevilja anläggnings- och 

inventariebidrag enligt bilaga ”Anläggnings- och inventariebidrag”. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2021 avsätter Robertsfors Kommun 500 000 kronor i 

anläggnings- och inventariebidrag. Det har blivit mer och mer 

populärt att söka bidraget och Robertsfors Kommun brukar ha in 

ansökningar för ungefär 1,5 miljoner senaste åren. Robertsfors 

kommun annonserar i mellanbygden, sociala medier samt via 

hemsida och föreningsråd när det är dags att söka. 

 

Robertsfors IK 32 500    

Nysätra Pistolklubb 20 000    

Byalaget Skinnarbyn 10 000    

PRO 30 000    

Nysätra IF  19 000    

Friluftsfrämjandet 30 000    

Gumboda Båtklubb 8 000    

Kålaboda Byaförening 10 000    

Nysätra IF 18 000    

Korssjöns byaförening 15 000    

Tingshusstiftelsen 100 000    

IFK Åkullsjön  40 000    

Träffpunkten i Sikeå 8 000    

Djäkneboda 

Byaförening 6 400    

NDSK  30 000    

Wasteland 15 000    

Robertsfors 

Motorsällskap 10 000    

Summa  401 900    

  Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse anläggnings- och inventariebidrag 2021 

- Anläggnings- och inventariebidrag 2021  
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   Föreningar som har sökt 
Ekonomikontor 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts. Tvu § 90 
 

- Ansökningar från föreningar 

- Ansökan R-fors kommun Byastugan Korssjön 

- Byalaget Skinnarbyn Bygdeågården anläggningsbidrag 1008 

- Bygdeå GIF Anläggningsbidrag  2271 

- Djäkneboda Inventariebidrag 

- Friluftsfrämjandet Särskilda bidrag 

- GUMBODA BÅTKLUBB 

- ifk åkullsjön 

- Kålaboda Byaförening 2259 

- NDSK Ungdomsledarebidrag 

- Nysätra IF Anläggnings och inventariebidrag 

- Nysätra Pistolskytteklubb 

- PRO 2260 

- RMS ANLÄGGNINGSBIDRAG 1245 

- Robertsfors IK 

- Scouterna anläggningsbidrag 841 

- SKytteklubben 2181 LOKSTÖD 

- Tingshuset 379 

- tINGSHUSET 1568 ANLÄGGNINGSBIDRAG 

- TRÄFFPUNKTEN SIKEÅ 2 

- Träffpunkten Sikeå 

- Wasteland 2254 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att  

- Tillväxtutskottet beslutar att bevilja anläggnings- och 

inventariebidrag enligt bilaga ”Anläggnings- och 

inventariebidrag”  

- Kommunstyrelsen beslutar att kvarvarande 98 100 kr avsätts 

för eventuell medfinansiering i projekt knutna till anläggningar 

i stationsläget för Norrbotniabanan 

 

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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   Bygdeå hembygdsförening  

 

 

Tvu § 91   Dnr: 9020/517.109 
 

Ansökan Bygdeå hembygdsförening - akut 
stöd för byggnadsvård 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att avslå ansökan. 

 

Ärendesammanfattning 
Bygdeå hembygdsförening har under hösten utfört byggnadsvård 

på Bobacksgården. Västerbottens museum och Länsstyrelsen är 

inkopplade. Det bidrag de kan få från Länsstyrelsen räcker inte 

utan föreningen ansöker om stöd från Robertsfors kommun. 

 

Beslutsunderlag 
- E-post - ansökan 

- E-post avseende årsmötesprotokoll 

- Revisionsberättelse 

- Resultaträkning och balansräkning 

- Beslut om åtgärdstillägg, av Länsstyrelsen 

- 2020-11-10 Utbetalningsbeslutbobacksgården 

 

Yrkande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar på avslag. 

 

Per Boström Johansson (S): Yrkar på avslag. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Kjell-Åke Nilssons (S) yrkande till proposition 

och finner att yrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 92   Dnr: 9020/510.109 
 

Medfinansiering av projekt Lokal och 
regional planeringskapacitet för fler 
etableringar och ett utvecklat näringsliv 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering i Region 

Västerbottens projekt kring att öka den lokala och regionala 

planeringskapaciteten för fler etableringar och ett utvecklat 

näringsliv. 

 

Ärendesammanfattning 
Projektet är en del av de investeringsfrämjande stegen som 

regionen nu tar tillsammans med regionens kommuner .Enheten 

som regionen startat ska arbeta med etableringar och investeringar i 

samråd med samtliga kommuner. Det är ingen kontant 

medfinansiering men sektor Tillväxt måste avsätta arbetstid i 

paritet med 80 000 kr/242 timmar. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Medfinansering av projekt Lokal och 

regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett 

utvecklat näringsliv 

- Medfinansieringsintyg 

- mailkorrespondens med regionen 

- mailkorrespondens med regionen 2 

- Projektansökan  
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Tvu § 93   Dnr: 9020/469.109 
 

Hantering av de som jobbat 25 år 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att bjuda in de som arbetat 25 år i 

kommunen till en lunch eller middag med kommunstyrelsens 

presidium och kommunchef.   

 

Ärendesammanfattning 
När du arbetat 25 år åt Robertsfors Kommun har detta 

uppmärksammats på olika sätt. De senaste 3 åren har dessa 

fantastiska medarbetare bjudits in till Robertsfors Samhällsgala och 

bjudits på middag och underhållning. P g a pandemin som pågår 

har detta inte gjorts under 2020. 

 

Förslagsvis bjuds dessa in på en bokad lunch eller middag med 

kommunstyrelsens presidium och kommunchef. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Hantering av de som jobbat 25 år 

- Personalpolitiskt program  
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Tvu § 94   Dnr: 9013/241.109 
 

Giftfri förskola 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

handlingsplan för Giftfri förskola. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03 (§80) att en 

långsiktig handlingsplan för att inventera och fasa ut farliga 

kemikalier i förskolan ska tas fram. Vid arbetet bör resultaten från 

Naturvårdsverkets ”Operation Giftfri förskola” utgöra 

utgångspunkt. Vidare beslutades att vid upphandling av produkter 

till förskolan så ska en noggrann genomgång av kravställande göras 

för att se till att produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller 

skadliga kemikalier. Vid nybyggnation av förskolor/ skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

finns i byggmaterialen. 

 

I ram- och hängavtal finns säkerhets- och/eller miljökrav inskrivna. 

I upphandlingen för byggandet av den nya förskolan har krav ställts 

att byggmaterial ska uppfylla kraven Sunda hus A och B eller 

motsvarande. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24 

- Handlingsplan giftfria förskolor i Robertsfors kommun 

- ABA Skol Aktiebolag: Leksaker och tillbehör (16182) 

- Lekolar AB: Leksaker och tillbehör (16182) 

- Lekolar AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

- Stapels Sweden AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

- Sunda Hus 191003_bedomningskriterier_6-1-5   

- Protokollsutdrag KF 2014-12-03 p80 Giftfri vardag kräver handling 
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Tvu § 95  Dnr: 9020/523.109 
 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns 

rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till 

sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet och 

sexualitet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, rätten att 

leva med vem dom vill och rätten till ett liv fritt från våld och 

förtryck. 

 

Handlingsplanen i Robertsfors kommun har upprättats i samverkan 

inom nätverksgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck, HRV 

–gruppen. 

 

Gruppen består av ett nätverk över profession och 

förvaltningsgränser, här finns representanter från förskola, 

grundskola, flyktingmottagning, polis, socialtjänst och hälsocentral. 

 

Förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck i denna plan 

inkluderar könsstympning och tvångsäktenskap och vardagsheder. 

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 20201029 

- Bilaga 2: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

- Bilaga 3: Hälso- och sjukvårdens förebyggande rutiner och insatser 

mot hedersrelaterat våld - och förtryck 
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Tvu § 96  Dnr: 9020/526.109 
 

Utträde föreningen Urnära 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors 

kommun, begär utträde ur föreningen Urnära. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun har sedan många år tillbaka varit medlemmar 

i föreningen URNÄRA som varit den förening som ansvarat för 

Leader arbetet i Umeåregionen. Umeåregionen har under den 

innevarande programperioden inte varit ett av de prioriterade 

leaderområdena som fått statlig och EU finansiering. Detta då 

Urnäras ansökning om att bli prioriterat område var en av fem 

ansökningar som inte godkändes 2015 i Sverige. Därmed blev 

Umeåregionens utan denna möjlighet till finansiering för 

landsbygdsutveckling vilket drabbat Robertsfors byautveckling. 

 

Vindelns kommun har tidigare valt att lämna URNÄRA. 

 

Under innevarande period har URNÄRA haft en liten verksamhet p 

g a utebliven finansiering. Föreningen har kvarhållit de medel som 

finansiärerna (kommunerna) tillsköt då det fanns ett prioriterat 

leaderområde. Dessa medel borde enligt stadgarna återgå till 

kommunerna alternativt med finansiärernas tillstånd användas för t 

ex framtagande av en ny leaderstrategi inför den nya 

programperioden. 

 

Både Urnära och Umeåregionen har lämnat in ansökningar till 

jordbruksverket om att ta fram den nya leaderstrategin men endast 

en aktör kan utses som ansvarig. Robertsfors kommun vill fortsätta 

vara med i ett leaderområde som omfattar Umeåregionens 

kommuner förutom Ö-vik men vill att en ny aktör får uppdraget att 

skriva fram kommande leaderstrategi samt att en ny förening bildas 

för att driva leaderarbetet den kommande programperioden. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Utträde Urnära. 

 

 Yrkande 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till Tillväxtchefens förslag till beslut.
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Tvu § 97  Dnr: 9020/528.109 
 

Utträde ur Sveriges Eko kommuner 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors kommun, 

begär utträde ur sammanslutningen Sveriges Eko Kommuner.   

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och 

varit det sedan 2004 då projektet Hållbar Utveckling pågick. 

Robertsfors kommun har idag inget engagemang i Sveriges 

Ekokommun varken från tjänsteman eller från politiker. 

 

Förslagsvis avslutas medlemskapet då det inte bidrar till 

Robertsfors kommuns verksamheter och projektet Hållbara 

Robertsfors är avslutat, samt då Robertsfors kommun idag är 

engagerad i andra samarbeten än Sekom. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Utträde Sveriges EkoKommuner. 

- Protokoll Allmänna utskottet 2015-02-10 § 17 
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Tvu § 98  Dnr: 9019/174.109 
 

Medborgarförslag 6/2019: Förbättring av 
startpallar på badhuset 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 6/2019. Förbättring av startpallar på badhuset.      

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget går ut på att bygga om startpallarna på 

badhuset så att de barn som tävlar i simning har samma möjligheter 

att träna/tävla trots att de växer upp i Robertsfors. Tyvärr finns det 

inte någon möjlighet idag då man i så fall måste bila bort de gamla 

pallarna och ta bort de rör som sitter i betongplattan. En kostnad på 

minst 25 000/pall. Frågan har ställts till tillverkare av 

startpallar(MIWEX) om det på något sätt går att montera på endast 

startkittet. Det finns tyvärr inte idag något portabelt kit att montera 

på.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 6.2019 Startpallar 

- Medborgarförslag 6/2019 
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Tvu § 99  Dnr: 9019/32.109 
 

Medborgarförslag 2/2019: Anslagstavla 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tillstyrker 

medborgarförslag 2/2019 att en anslagstavla sätts upp i centrala 

Robertsfors.       

 

Jäv  
Desiree Ölund (C) anmäler jäv i denna fråga. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att anslagstavla sätts upp i centrala 

Robertsfors. Det kan vara bra i dagens informationstäta digitala 

samhälle att även använda analog information då och då. 

Förslagsvis kan skötsel av anslagstavla skötas av Bruksam. Rätt 

byggd kan den vara något som pryder samhället. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 2.2019 Anslagstavla 

- Medborgarförslag 2/2019 
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Tvu § 100   Dnr:  
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen. 

 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef redogjorde för arbetet med aktuella medborgarförslag 

och motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- motioner och medborgarförslag 
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Tvu § 101  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 10 november 2020 § 101 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 
 

- Inga delgivningar finns för redovisning 
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   Sekreterare  

 

 

 

Tvu § 102   Dnr: 9020/536.109 
 

Redovisning om processen kring 
Norrbotniabanan 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Tillväxtchef redovisar processen kring 

Norrbotniabanan vid varje framtida Tillväxtutskottssammanträde. 
 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtutskottet diskuterade att de gärna vill ha framtida 

redovisningar om den pågående processen kring Norrbotniabanan. 
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Tvu § 103  Dnr: 
 

Övriga frågor 
 

Information om läget kring Coronasituationen och 
skärpta allmänna råd 
Tillväxtchef presenterade de nya skärpta allmänna råden som har 

fattats under dagen, med anledning av Covid-19. Vidare 

presenterades kommunens egna åtgärder med anledning av dessa 

nya allmänna råd. 

 
 

 

 

 

 


