Kallelse/underrättelse
Ordinarie ledamöter kallas till, och ersättare samt insynspersoner underrättas om
sammanträde
Arbetsutskottet
Tid: Måndag 23 november, 13.00
Plats: (DISTANS!) Google Meet - länk skickas ut tillsammans med kallelsen.
Utbildningstillfällen i systemet inför mötet erbjuds:
- 19:00-20:00 onsdag 18:e november
- 19:00-20:00 fredag 20:e november
(Länk + instruktion skickas ut i samband med kallelsen, kontakta
Kommunsekreteraren om ni ej har fått informationen).
Tjänstemän som har utskottsärenden med på dagordningen ska sitta med på
sammanträdet för att svara på eventuella frågor.

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av föredragningslista
4. Information fastighet
5. Information om Covid och effekter på verksamheterna
6. Månadsrapport oktober
7. Fyllnadsval - Arbetsutskottet och Barn- och utbildningsutskottet
8. Val av ledamot till samrådsgrupp ”samråd vård och omsorg” Region västerbotten
9. Arbetsinstruktion för kommunchef i Robertsfors kommun
10. Internkontrollsplan 2021
11. Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk förening
12. Avgifter för måltider under året 2021
13. Anläggnings och inventariebidrag 2021

14. Medfinansiering av projekt Lokal och regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett
utvecklat näringsliv
15. Hantering av de som jobbat 25 år
16. Giftfri förskola
17. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
18. Utträde föreningen Urnära
19. Utträde ur Sveriges Eko kommuner
20. Trafiksäkerheten runt skolorna
21. Analys av aktiviteter
22. Ändring i budgetrader till budget 2021
23. Avgifter musikskolan, uthyrning av skollokaler och pedagogiska luncher 2021
24. Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar
25. Redovisning av kränkande behandling månadsvis
26. Kvalitetsrapporter förskola, fritidshem och grundsärskola
27. Riktlinje gällande avtal vid vårdnadsöverflyttning
28. Avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 2021
29. Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § (år 2020,Q3)
30. Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 2020, Q3)
31. Information till Kommunstyrelsen avseende förslag på användning av regeringens
äldreomsorgspengar
32. Riktlinje för vård av byggnader och tomter
33. Revidering av taxa för ärenden enligt PBL
34. Önskemål om sänkt hastighet och parkeringsförbud längs delar av Brogatan och Östergatan i
Ånäset
35. Redovisning av investering matavfallskärl samt ändring av investeringsändamål

36. Ansökan om utökning av gatubelysning – östra Lillåbron
37. Fastighetsförvärv & förnyad dricksvattenproduktion - Kålaboda
38. Beredskapsplan livsmedel och dricksvatten
39. Fastställande av tillsynsplan/kontrollplan och behovsutredning 2021-2023 för Robertsfors
kommuns tillsyn enligt miljö-, hälsa-, livsmedels-, tobaks- samt alkoholtillsyn
40. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande Parkeringstillstånd
41. Ansökan Bygdeå hembygdsförening - akut stöd för byggnadsvård
42. Besvarande av motion 1/2020: Mottagningsställe för uttjänta fordon
43. Medborgarförslag 6/2019: Förbättring av startpallar på badhuset
44. Medborgarförslag 2/2019: Anslagstavla
45. Delgivningar
46. Övriga frågor
47. (individärende)
48. (individärende)
49. (individärende)
50. (individärende)
51. Sekretessärende
52. Mötets avslutande

Ordförande Patrik Nilsson

