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Au § 84   Dnr 9016/221.109 
 

Information kring arbete med bostadsförsörjningsplan 
 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 

kommun planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen ska vara att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 

främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och minst 

innehålla uppgifter om: 

- Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

- Planerade insatser för att nå målen 

- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

 

De mål, riktlinjer och planerade insatser som kommunfullmäktige genom detta 

dokument tar beslut om är grundade på en analys av den demografiska 

utvecklingen i kommunen, utbudet av bostäder, efterfrågan på bostäder, 

bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna. Planen tar 

sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, vilken tydliggör 

planeringsförutsättningar för kommunens geografi. Målen och riktlinjerna ska 

vara styrande och vägledande för det bostadsrelaterade arbete som 

kommunstyrelsen och deras verksamheter bedriver. De har sitt fokus på åtgärder 

och insatser under denna mandatperiod, men blickar i vissa fall längre fram än 

så. 

 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har en vägledande roll i att 

främja bostadsbyggande och utveckla bostadsbeståndet. Riktlinjernas funktion 

är att sammanfatta och underlätta arbetet med bostadsförsörjningen och är 

därmed vägledande för den kommunala förvaltningen och andra intressenter. 

 

Föreliggande plan innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning för kommunens 

befintliga och tillkommande invånare. Vissa grupper uppmärksammas extra, 

som till exempel äldre, funktionsnedsatta och ungdomar. Handlingsplanen visar 

även var i kommunen som önskad utveckling ska ske. Bebyggelseutveckling ska 

sträva efter att stärka kundunderlag till kommunal och offentlig service samt till 

kollektivtrafiken. 

 

I förvaltningen pågår nu ett beredande arbete för förslag till bostadsförsörjnings-

plan för Robertsfors kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen mottagen 
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Au § 85 
 
Information  
 

Samhällsbyggnadschef 

 Leasing av tre bilar i löper ut, hybrider är ca 2000 kr dyrare per månad. 

 Upphandling Fyrklövern i Bygdeå 

 Brand på HVB-hem 

 Brandskydd på Golfen ska uppdaters 

 Vikarie anställd på badhuset, ordinarie jobbar som vikarierande städledare. 

 Måltidsverksamhet, 20% långtidssjukskrivna 

 Bränsleläckage i Ånäset 

 Förorenad mark, Spiran Sikeå 

 Sara Svensson har samordningsansvar inom miljö 

 Räddningstjänsten, damomklädningsrum ska inrättas i Robertsfors och 

Ånäset 

 

GVA-ingenjör 

 Plogavtalet är klart 

 Spolbil klart upphandlad 

 Grävmaskintjänster ska upphandlas 

 Vattenskyddsområdet, revideringar ska göras och skickas ut på remiss 

 Sophämtning upphandlas slutet av 2017 

 Lekparker Lillberget och Rotberget är klara 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen 
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   Ekonomi 

 
 

 

Au § 86   Dnr 9016/222.109 
 

Ekonomirapport  2  
 

Ekonomirapport 2, januari-september 2016 

 

Bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ekonomirapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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   Kf 

 
 

 

Au § 87   Dnr 9016/213.109 
 

Avgifter måltidsverksamhet 2017 
 

Ärende 
Pris för måltider under året 2017  

Extern försäljning: År 2016                                    År 2017                                    

Matabonnemang äldreboenden        3 000 kr/månad                         3 090 kr/månad 

Korttidsboende 150 kr/dygn                              150 kr/dygn 

Personallunch 48 kr/portion inkl. moms          49,45 kr/portion inkl. moms 

Sallad och dryck (tillbehör) 16 kr/portion inkl. moms          16 kr/portion inkl. moms 

Kaffe 4 kr/kopp inkl. moms                 4 kr/kopp inkl. moms 

Elevpraktikanter 35 kr/portion inkl. moms          35 kr/portion inkl. moms 

Intern försäljning:   

Matlådor till äldreomsorgen  45, 00 kr/låda                            46,35 kr/låda 

Pedagogiska måltider 48, 00 kr/portion                      49,45 kr/portion 

Pensionär/anhörig/dagcenter 48, 00 kr/portion                      49,45 kr/portion 

 

 

Allmänna utskottetes förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 

anta måltidsverksamhetens taxor för 2017 
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   Au 1/11 

 
 

 

 Au § 88   Dnr: 9016/220.109 
 
VA-taxa, fast eller rörlig debitering 
 

Översyn av VA-taxan är påbörjad och en analys av fast eller rörlig debitering 

har genomförts och 3 olika alternativ tagits fram. 

 

Se bifogad tjänsteskrivelse. 

 

1. Dagens taxa bibehålls med samma andel fast avgift, men ses över och 

justeras för full kostnadstäckning. 

2. Taxan revideras till högre andel fast avgift men debitering utifrån 

förbrukning bibehålls och en lägre rörlig avgift införs. (Nivå på fast 

avgift föreslås) 

3. Taxan revideras till 100 % fast avgift för majoriteten av fastigheterna, 

debitering utifrån förbrukning bibehålls dock hos storförbrukande 

fastigheter och vattenföreningar. (Antal ca 100 st) 

Allmänna utskottet diskuterade de olika alternativen under mötet för att ge ett 

inriktningsbeslut. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att inrikta sig på punkt 3, och 

återkomma med förslag till sammanträdet den 1 november. 
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Au § 89    Dnr 9016/212.109 
 
Ändring av index för justering av Robertsfors kommuns miljöbalks-, 
livsmedelskontrolls- och alkohol- och tobakslagstiftningstaxor 
 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har uppmärksammat att konsumentprisindex 

(KPI) inte är ett användbart index för kommunala verksamheter vid uppräkning 

av bl.a. taxor. Istället har ett nytt index, Prisindex Kommunal Verksamhet 

(PKV) tagits fram som viktar konsumentpris och löneökningar. 

 

Robertsfors kommuns taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohol- 

och tobakslagstiftningen uppräknas i dagsläget utifrån KPI vilket gör att taxorna 

inte följer den kostnadsökning som avdelningen möter i och med att KPI inte tar 

hänsyn till löneökningar. 

 

Förslag till förändringar i Taxor 
Taxorna ändras enligt nedanstående förslag: 

 

I taxa för Robertsfors kommuns offentliga kontroll av livsmedelområdet, tagen 

av kommunfullmäktige den 7 december 2011, §91, dnr 9011/357, §4 i taxan 

ändras till:  

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 

 

Taxa för offentliga kontroll av livsmedelområdet infördes 2012-01-01 

I taxa för verksamhet enligt miljöbalken, tagen av kommunfullmäktige den 12 

december 2014, §78, dnr 9014/174.109 ändra §8 i taxan till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 

   

Taxa för verksamhet enlig miljöbalken infördes 2015-01-01 

 

Handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen i Robertsfors 

kommun, tagen av kommunfullmäktige den 18 april 2016, §27 dnr 9016/72.109, 

§2 i taxan ändras till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

den i denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta 

avgifterna, med en procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida. 
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Forts Au § 89 
 

Taxa för alkohol- och tobakslagstiftningen började gälla 2016-05-01 

                       

Införande av PKV och uppräkning utifrån de datum som respektive taxa började 

gälla medför följande timpriser  

 

 

  Gällande Uppräkning  
   PKV 

Offentlig kontroll av livsmedelområdet 921kr      1050kr 

Extra offentlig kontroll av livsmedelsområdet 815kr 930kr 

Verksamhet inom Miljöbalken 700kr 740kr 

Alkohol- och tobakslagstiftningen 700kr 720kr 

 

 

Till ärendet bifogas: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelområdet Antagen 111207 kf § 91 

Taxa för verksamhet inom miljöbalken  Antagen 141203 kf § 78 

Taxa för  alkohol- och tobakslagstiftningen  Antagen 160418 kf § 27 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta följande: 

 

Att för taxorna offentlig kontroll av livsmedelområdet, verksamhet inom 

miljöbalken och alkohol- och tobakslagstiftningen ändras enligt skrivningen från 

KPI till SKLs PKV enligt förslaget. 

 

Att uppräkna timpriserna för taxorna utifrån de datum som respektive taxa 

började gälla. 
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   Au 1/11 

 
 

 

Au § 90    Dnr 9016/217.109 
 
Förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på 
Umeåregionens landsbygd - URnära ideell förening 
 

Bakgrund 
I Sverige finns 53 Leaderområden som har av Jordbruksverket godkända 

strategier. Samtliga områden arbetar enligt Leadermetoden. Av dessa 53 arbetar 

48 med Lokalt Ledd Utveckling (LLU). Fem områden bortprioriterades och ett 

av dessa är URnära. För Sveriges del innebär det att 8 län, 31 kommuner och 

nästan 500 000 invånare bortprioriterats och står därför utan medel att arbeta 

med LLU. 

 

Underlag 
Medfinansiseringsförfrågan 

Aktivitetsplan SKUR 

Beslut Länsstyrelsen SKUR 

Budget SKUR 

Medfinansieringsintyg 

Projektplan SKUR 

Verksamhetsplan URnära 

Skrivelse programändring 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 

 

 Att kommunerna i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik) 

medfinansierar projektet ”SKUR” för verksamhetsåret 2017. Samt att 

kommunerna under återstoden av 2016 och under 2017 ges möjlighet att 

ta ställning till medfinansiering av projekt som kommer att skrivas fram 

av URnära ideell förening. 

 

 Att URnära fokuserar arbetet på att få till stånd en programändring i 

samarbetsåtgärden (artikel 35, åtgärd 16:7 inom 

Landsbygdsförordningen) och genom detta tilldelas en fastställd budget 

under resterande verksamhetsår (2017-2022) där den totala offentliga 

medfinansieringen är fastställd. Inom projektet SKUR finns utrymme att 

arbeta med programförändring parallellt med landsbygdsutveckling. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ärendet bordläggs och tas upp på nästa sammanträde. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfTm11ajlzMnBzNE0/view?usp=sharing
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Au § 91    Dnr 9016/162.109 
 
Kostpolicy - Robertsfors kommun 2016 
 

Sammanfattning 

Genom upprättad kospolicy ska alla berörda invånare i Robertsfors kommun 

erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla verksamheter där måltider 

serveras, förskola, grundskola, fritidshem, handikapp- och äldreomsorg. Detta är 

ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun väljer att arbeta 

med kost och nutrition för att styra verksamheterna mot de mål som satts upp. 

 

Upprättad kostpolicy. Se bilaga. 

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 

anta Kostpolicyn. 

 

Yrkanden 

 

Lars Bäckström (C): Följande två punkter skrivs in i policyn. 

 Att de livsmedel som kommunen upphandlar är i enlighet med svensk miljö- 

och djurskyddslagstiftning. 

 I första hand ska köttprodukter med svenskt ursprung väljas. 

 

Patrik Nilsson (S): Skrivningen ”25% av livsmedelsbudgeten ska gå till 

ekologiska produkter” tas bort. Därefter bifall till förslaget. 

 

Ordföranden ställer proposition på det egna förlaget mot avslag och finner att 

det egna yrkandet vunnit bifall. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars Bäckströms båda tilläggsyrkanden mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå de bägge 

tilläggsyrkandena. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige: 

 

 Att ta bort skrivningen ”25% av livsmedelsbudgeten ska gå till ekologiska 

produkter” 

 

 Att anta upprättad kostpolicy. 

 

Reservation 

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverade sig till förmån för 

Lars Bäckströms tilläggsyrkanden. 
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Au § 92    Dnr 9015/220.109 
 
Svar motion 10/2015 - Inrättande av barnchecklista 
 

Lars Bäckström (C), Kenneth Isaksson (M), Magnus Forsberg (L) och Gabrielle 

Boström (KD) har lämnat in en motion angående inrättande av en barnchecklista 

inför alla kommunala beslut. 

 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 151130 § 87. 

 

Underlag 
Motion 

Utredning 

 

Kommunchefens förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Utifrån den sammanfattande analysen och det faktum att Robertsfors kommun 

redan undersöker vilka horisontella perspektiv (däribland barnperspektivet) som 

bör stärkas med konsekvensanalytiska verktyg som checklistor föreslås det att: 

 

Motionen avslås i sin helhet. 

 

Yrkande 

Lars Bäckström (C) bifall till motionen 

Patrik Nilsson (S) bifall till liggande förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet 

vunnit bifall. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Utifrån den sammanfattande analysen och det faktum att Robertsfors kommun 

redan undersöker vilka horisontella perspektiv (däribland barnperspektivet) som 

bör stärkas med konsekvensanalytiska verktyg som checklistor föreslås det att: 

 

Motionen avslås i sin helhet. 

 

 

 

Reservation 

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverade sig mot beslutet. 
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   Shbk för kreditering 

 
 

 

Au § 93   Dnr 9016/218.109 
 
Kreditering av vattenförbrukning efter vattenläcka Södra 
Norumskustens vattenförening 
 

En ansökan om kreditering av vattenförbrukningen efter en vattenläcka har 

inkommit från Södra Norumskustens vattenförening. 

 

För tiden 20151008 – 20160531 har föreningen en registrerad förbrukning på 

3051 m3 vilket ger en snittförbrukning på 6,5 m3/dygn. 

 

Normalförbrukningen 3 år tillbaka ligger på 1. 65 m3/dygn vilket ger en 

beräknad förbrukning för ovanstående period på 389 m3. 

 

Kommunens policy är att abonnenten står för första 100 m3 samt 

normalförbrukningen och att kommunen krediterar halva mellanskillnaden. 

 

I detta fall innebär det en kreditering av 1281 m3 vatten.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar Södra Norumskustens vattenförening en kreditering 

av 1281 m3 vatten. 
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   Shbk för kreditering 

 
 

 

Au § 94   Dnr 9016/219.109 
 
Kreditering av vatten efter vattenläcka - Aluddens vattenförening  
 
Aluddens vattenförening har den 2010919 inkommit med en ansökan om 

kreditering av vattenräkning efter konstaterad vattenläcka. 

 

Genomsnittlig förbrukning under vinterhalvåren de senaste 3 åren och då ligger 

ett medelvärde på 1,06 m3/dygn. 

 

Mellan 151008 och 160531 var förbrukningen 1816 m3 på 236 dygn vilket ger 

ett medelvärde på 7,69 m3/dygn. Alltså en överförbrukning på 6,63 m3/dygn 

jämfört med medelförbrukningen ovan. 

 

Total överförbrukning bli då 1565 m3 varav 100 m3 står kunden för, att 

kreditera för kommunen blir då (1465-100)/2=683 m3 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar en kreditering av 683 m3 vatten till Aluddens 

Vattenförening.  
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   Fastighetsägaren  

 

Au § 95   Dnr 9016/201.109 
 
Fastigheten järven 3 
 

Ägaren av fastigheten Järven 3, har lämnat in en skrivelse där han undrar om 

Robertsfors kommun är intresserad av att köpa tomten.  

 

Robertsfors kommun har inget behov av fler fastigheter i tätorten då det redan 

finns ca 40st obebyggda. Robertsfors kommun har inga tekniska intressen i 

Järven 3. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Robertsfors kommun är inte intresserad av att köpa fastigheten Järven 3. 
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Au § 96   Dnr 2015/B0244 
 
Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8 
 

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2015-12-08 § 124 beslutat att upprätta 

detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8. Vid Allmänna utskottets 

sammanträde 2016-06-14 togs beslut om samråd. Detaljplanen har varit ute på 

samråd under tiden 2016-06-29 t o m 2016-08-08. Under samrådstiden har fyra 

yttranden inkommit, från Länsstyrelsen, Trafikverket, Skanova och 

Lantmäteriet. 

 

Plankonsulten har inkommit med en samrådsredogörelse, bilaga. 

En granskningshandling har tagits fram där synpunkter från samrådet beaktats, 

bilaga. 

 

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning. 

 

Bilaga: Plankarta 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, att godkänna upprättad detaljplan för granskning. 
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Au § 97    Dnr 2016/B0168 
 
Detaljplan för fastigheten Mårsgården 4 
 

Kommunstyrelsen har i beslut 2016-04-05 § 25 beslutat att upprätta detaljplan 

för fastigheten Mårsgården 4 i Robertsfors tätort. Vid Allmänna utskottets 

sammanträde 2016-06-14 togs beslut om samråd. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2016-06-29 t o m 2016-08-08. 

Under samrådstiden har fem yttranden inkommit, från Länsstyrelsen, 

Trafikverket, Diamanten Livsmedel i Robertsfors AB, Skanova och 

Lantmäteriet. 

 

Plankonsulten har inkommit med en samrådsredogörelse, bilaga. 

 

En granskningshandling har tagits fram där synpunkter från samrådet beaktats, 

bilaga. 

 

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, att godkänna upprättad detaljplan för granskning. 
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Au § 98    Dnr 2016/B0168 
 
Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl 
 

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2016-02-23 § 8 beslutat att upprätta 

detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl i Robertsfors tätort. Vid 

Allmänna utskottets sammanträde 2016-06-14 togs beslut om samråd. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2016-06-29 t o m 2016-08-08. 

Under samrådstiden har fem yttranden inkommit, från Länsstyrelsen, 

Trafikverket, C.S.O Holding AB, Skanova och Lantmäteriet. 

 

Plankonsulten har inkommit med en samrådsredogörelse, bilaga. 

 

En granskningshandling har tagits fram där synpunkter från samrådet beaktats, 

bilaga. 

 

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning. 

 

Bilaga: Plankarta 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, att godkänna upprättad detaljplan för granskning. 
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Au § 99    Dnr 2016/B0174 
 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen, LIS-områden 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen och 

till befintlig LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge). I tillägget har 

befintliga avstyckade men inte bebyggda tomter inom strandskyddsområdet 

lämplighetsprövats för att kunna ingå i befintlig LIS-plan som antogs 2013-06-

19. 

 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd 2016-07-06 t 

o m 2016-08-12. Ett yttrande från Länsstyrelsen har inkommit. I yttrandet 

framförs att kommunen pekat ut för små områden och att det behöver tas ett 

helhetsgrepp kring varje befintlig avstyckad tomt och utreda ett större område 

runt omkring tomterna. Tyréns har tagit fram en budget för arbetet, bilaga.  

Fördelen för kommunen kan bli att i och med att större områden kan pekas ut 

som LIS-områden kan också fler tomter inrymmas där och då skapas ett 

mervärde utöver att de befintliga avstyckade tomterna kan bebyggas. 

Länsstyrelsen påpekar dock i sitt yttrande att stor restriktivitet med utpekande av 

nya LIS-områden vid kusten ska gälla. 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.4, att tillstyrka att konsult anlitas för att ta fram ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen för LIS-områden. 
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Au § 100    Dnr 2016/B0246 
 
Gumboda 9:29 - Förhandsbesked för avstyckning 
 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av ett område med skogsmark 

mellan två fastigheter i Gumboda Hamn. Fastighetsägaren till Gumboda 9:29 

önskar utvidga sin fastighet genom att köpa till mark från Gumboda 9:25. 

Fastighetsägaren har presenterat tre olika alternativ till utvidgning av Gumboda 

9:29 med omkring 700 kvm. 

 

Området är inte detaljplanelagt och ingår inte i ett LIS-område. På platsen råder 

strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja positivt 

förhandsbesked för åtgärden. Bilaga. 

 
Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, att ge ett negativt förhandsbesked med motiveringen att åtgärden bedöms 

olämplig och strider mot miljöbalkens regler kring åtgärder inom 

strandskyddade områden. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 101    Dnr 2013/B0190 
 

Byggsanktionsavgift 
 

NN har framfört önskemål om att hans ärende om byggsanktionsavgift ska tas 

upp igen. 

NN ansökte om bygglov för tillbyggnad av garage 2013-09-30. Vid ett 

tillsynsbesök på fastigheten 2013-10-15 upptäcktes att byggnationen påbörjats 

utan att bygglov beviljats. Sökanden gavs möjlighet att inkomma med förklaring 

till att byggnation påbörjats utan att varken bygglov eller startbesked beviljats. 

Förklaring inkom 2013-10-31. 

Information har lämnats till sökanden både muntligt och skriftligt angående hans 

möjlighet att vidta rättelse. Om rättelse sker, det vill säga det olovligt utförda tas 

bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning 

vid ett sammanträde med Allmänna utskottet tas ingen avgift ut och ärendet 

avskrivs enligt 11 kap. 54 § Plan- och bygglagen, PBL. NN har fått den 

informationen utsänd per brev och han har enligt mottagningsbeviset tagit del av 

skrivelsen 2013-11-28 
 

Överträdelser prövas enligt 11 kap. PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och 

påföljder. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL eller i föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 

§§ PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). 

Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i 9 kap. plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. 
 

Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat byggnation utan bygglov och 

startbesked beräknas enligt 7 § PBF. Sanktionsavgiften blir i detta fall: 0,08 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter 

sanktionsarea. Eftersom bygget är 57 kvm och 15 kvm ska räknas bort för att få 

sanktionsarean, blir sanktionsavgiften: (0,08 + 0,005 x 42) x 44500 = 12 905 kr. 
 

NN har innan utskottets sammanträde muntligen meddelat att han inte vill riva 

det han påbörjat utan valde att ta sanktionsavgiften så att inte 30 ton 

sandningssand skulle riskera att förstöras. 
 

Allmänna utskottet beslutade 2013-12-03 med stöd av 11 kap 51 § PBL att 

påföra NN en byggsanktionsavgift på 12 905 kr för att ha påbörjat byggnation 

utan att startbesked beviljats. 
 

Detta beslut kunde överklagas genom besvär inom tre veckor från att NN tagit 

del av beslutet. Enligt mottagningsbeviset tog han del av beslutet 2013-12-11. 

Inget överklagande har inkommit. 
 

Bygglov för åtgärden beviljades av Allmänna utskottet 2013-12-03. 
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 102    Dnr 2016/B0243 
 
Bagaren 8 - Överklagande av delegationsbeslut- avslag på ansökan 
om bygglov för byte av taktäckningsmaterial 
 
Ansökan avser byte av taktäckningsmaterial på ett enbostadshus från rött 

lertegel till röd tegelimiterande plåt. Fasigheten är belägen inom en kulturmiljö 

av riksintresse, Hallmanska planen. Planen, som är från 1901, är en av de första 

i Västerbottens län. Den utfördes av P O Hallman som introducerade 

trädgårdsstaden i Sverige. Området ingår i riksintresset AC 14 -Robertsfors 

bruk. 

 

Bostadshuset på Bagaren 8 är speciellt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i 

Robertsfors kommuns kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 

1995. I riktlinjerna för Hallmanska planen står bland annat att byggnadernas 

karaktär inte ska förändras genom byte till annat taktäckningsmaterial, särskilt 

ska tegelimiterande plåt undvikas eftersom det inte är ett genuint material. Med 

stöd av detta och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen fattade 

byggnadsinspektören ett delegationsbeslut som innebär ett avslag på ansökan. 

Bilaga. Det beslutet har sökande nu överklagat. Överklagandet kom in i rätt tid 

och sökande önskar att Allmänna utskottet behandlar överklagan. 

 

Västerbottens museum har yttrat sig över överklagan. Bilaga. 

Stadsarkitekten har yttrat sig över överklagan. Bilaga. 

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, avslå överklagandet med stöd av plan- och bygglagen 8 kap. 13-14 §§. 

Ärendet skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning. 

 

Yrkande 

Lars Bäckström (C), Kennet Isaksson (M): bifall till överklagan. 

Patrik Nilsson (S): bifall till liggande förslag 

 

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att det egna yrkandet 

vunnit bifall. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.1, avslå överklagandet med stöd av plan- och bygglagen 8 kap. 13-14 §§. 

 

Ärendet skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning. 

 

Reservation 

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverade sig mot beslutet. 
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Au § 103    Dnr 2016/B0273 
 
Fordonet 4 - Bygglov för nybyggnad av garage 
 

Ansökan avser nybyggnad av ett garage om ca 300 kvm. Fastigheten är sedan 

tidigare bebyggd med en verkstadslokal. Bilaga. 

 

För fastigheten finns detaljplan. Föreslagen byggnation överensstämmer med 

detaljplanen. 

 

Berörd fastighetsägare har beretts tillfälle att avge yttrande. Ingen erinran har 

inkommit. 

 

Fastigheten berörs även av riksintresse för kommunikationer. Den ligger i 

utkanten av Norrbotniabanans planeringskorridor. Eftersom byggnationen 

kommer att ske i yttersta utkanten av korridoren och Trafikverket inte har 

meddelat att det finns risk för att dessa industrifastigheter kan komma att lösas 

in, bör kommunen kunna tillåta byggnation i enlighet med detaljplanen. 

 

Trafikverket har dock i sitt yttrande angående Skellefteås nya översiktsplan 

skrivit: ”Ny- och ombyggnationer inom riksintressekorridoren innebär 

värdeökning på dessa fastigheter vilket kan leda till ökade kostnader om det blir 

aktuellt för inlösen av fastigheter för att bereda väg för Norrbotniabanan. Det 

vore olyckligt om en sådan fördyring skulle innebära sämre lösning och 

eventuellt äventyra tillkomsten av en Norrbotniabana. /…/ Om Trafikverket 

drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande 

uppföljning av planering så kommer Trafikverket att överväga att ställa 

skadeståndsanspråk på kommunen.” 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 

1.1, bygglov för garage. 

 

Detta bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen detta beslut vann laga kraft. 

 

Sökanden uppmärksammas på att inga åtgärder får vidtas innan startbesked 

beviljats. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 104    Dnr 2016/B0274 
 

Klintsjön 14:5 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
Attefallshus 
 

Ansökan avser strandskyddsdispens för en nybyggnad av ett Attefallshus på 25 

kvm. Tomten på 1973 kvm är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus om ca 

47 kvm. 

 

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. På platsen råder 

strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, 

bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.2, 

strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

 

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med 

hänvisning till samhällsbyggnadskontorets yttrande. 

 

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i 

samhällsbyggnadskontorets yttrande. 

 

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan 

åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är 

tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen. 

 

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna 

upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit 

laga kraft enligt MB 7 kap §18 h. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 105    Dnr 2016/B0255 
 
Vägplan E4 Gumboda-Grimsmark 
Begäran om yttrande om detaljplaner som berörs av vägplan 
E4 i Ånäset 
 

Trafikverket har begärt kommunens yttrande över hur befintliga detaljplaner i 

Ånäset ska hanteras när ny vägplan för ombyggnad av E4 tas fram. Sex 

detaljplaner i Ånäset kommer att beröras av vägplanen. 

 

I bifogat PM från Sweco har förslag till bedömningar tagits fram. 

 

Stadsarkitekten har granskat förslaget och delar inte uppfattningen att avvikelsen 

från detaljplan P1981/8  i PM:et skulle vara en mindre avvikelse. Hon menar att 

en ändring från kvartersmark till allmänplatsmark aldrig kan vara en mindre 

avvikelse och att P1981/8 därför måste upphävas i den del som berör vägplanen. 

 

Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadskontoret att detaljplan P1981/8 

och P92/1 kan upphävas i de delar som berör vägplanen. I övrigt delas Swecos 

uppfattning om att mindre avvikelse kan beviljas och att planerade åtgärder 

inom detaljplan P1981/14 är planenliga. 

 

Trafikverket bör stå för kostnaderna som uppkommer i samband med 

upphävandet av berörda delar av detaljplanerna samt initiera processen genom 

att ansöka om planbesked. 

 

Lagstöd: 
Kommunen får (enligt 8:3b§ kommunallagen) ta ut avgifter (självkostnader) för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som 

kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är 

särskilt föreskrivet. 

 

I plan- och bygglagen (PBL) 12:8 står att BN (byggnadsnämnden) får ta ut 

avgifter för bland annat planbesked, förhandsbesked, framställning av 

arkivbeständiga handlingar och andra ”tids- eller kostnadskrävande” åtgärder. 

BN får vidare ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader 

för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, om (bland annat) den fastighet som bygglovet avser har 

nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Enligt PBL 12:11 ska denna 

avgift betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som 

beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 

B1.4, att skicka detta yttrande till Trafikverket. 
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Au § 106    Dnr 9016/215.109 
 
Uppsiktsplikt  
 

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens verksamhet, ge 

kommunens övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor och se till att övergripande 

riktlinjer om drift, personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern 

kontroll m.m. utfärdas och att dessa riktlinjer följs. Detta ansvar föreligger även 

de gemensamma nämnder och styrelser, vilka är en del av kommunens ansvar. 

Styrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, 

kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella 

föreningar där kommunen är intressent genom direkt eller indirekt ägande. Med 

denna skyldighet följer följande uppgifter: 

 Styrelsen ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten 

ska genomföras. 

 Styrelsen ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en skyldighet för ev 

företag att lämna de uppgifter styrelsen behöver för att fullgöra sin 

uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter i den övergripande styrningen av 

dessa företag ska framgå av den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige 

om Robertsfors kommun har bolag. 

 Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vid avvikelser ska styrelsen lämna 

åtgärdsförslag till fullmäktige. 

 Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag etc. 

informeras om förhållandet och vid mer allvarliga avvikelser ska 

styrelsen lyfta frågan till fullmäktige för eventuella åtgärder. 

 

Styrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, 

departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för kommunens 

verksamhet och ta initiativ till kompletterande lokala åtgärder. 

Kommunsstyrelsen skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

Kommunsstyrelsen skall fastställa kommunövergripande attestreglemente samt 

tillhörande tillämpningsanvisningar samt fatta erforderliga beslut som 

säkerställer fungerande attestordning. 
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Forts au § 106 
 

Uppsiktsplan 2017 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 
 

Enligt kommunallagen (6 kap 1§) ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt på övriga 

styrelser, nämnders och kommunala företags verksamhet. Vidare ska 

kommunstyrelsen övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamhet 

bedrivs i enlighet med fulmäktiges mål, att lagar och förordningar följs och att 

medel används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning 

finner brister ska kommunstyrelsen lämna råd till övriga alternativt föra ärendet 

till fullmäktige för beslut. 

 

 

Nämnd/styrelse/bolag Månadsrapport Delår Helår Kommentar 

Jävsnämnd 
   

KS säkerställer att 
jävsnämnden följer sitt 
reglemente samt följer 
upp sitt styrkort och 
rapporterar detta till KF 
vid del- och årsrapport. 

RoBo-stiftelsen 
  

x 
 

HR-nämnd 
  

x 
 

Patientnämnd 
  

x 
 

Region Västerbotten 
  

x 
 

Samordningsförbundet 
Umeåregionen 

  

x 
 

Norrbottniabanegruppen 
    

Folkhälsorådet 
   

?? datum ska 
avrapportering om 
Folkhälsorådets arbete 
ske till KS. 

Pensionärsråd 
   

?? datum ska 
avrapportering om 
Pensionärsrådets 
arbete ske till KS. 

Handikappråd 
   

?? datum ska 
avrapportering om 
Handikapprådets arbete 
ske till KS. 

Robertsforshälsan 
(Stiftelse) 

   

?? datum ska 
avrapportering om 
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Robertsforshälsan 
arbete ske till KS. 

Länstrafiken 
  

x Rapport? 

Kust- vattenråd 
    

Projekt Månadsrapport Delår Helår Kommentar 

1 till 1 satsning 
   

Muntlig avrapportering kring 
satsningen sker feb till KS inför 
budgetberedning och hantering av 
fortsättning. 

DUA 
  

x 
 

   

x 
 

   

x 
 

   

x 
 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen är mottagen 
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Au § 107   Dnr 9016/216.109 
 
Kommunstyrelsens riktlinjer för intern kontroll 
 

Antagna av kommunsstyrelsen 2016-     

 

Bakgrund 

 

Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin 

uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god intern kontroll 

upprätthålls i Robertsfors kommun. 

 

I fullmäktiges reglemente för internkontroll (Dnr??)  fastställs att 

kommunsstyrelsen som en del i ansvaret för kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av det interna kontrollsystemet ska se till att övergripande riktlinjer 

för intern kontroll utfärdas och att dessa riktlinjer följs.   

 

Se bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen 
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Au § 108    Dnr 9016/214.109 
 
Intern kontrollplan 
 

Bakgrund 
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. Planen följer det 

reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt det riktlinjer 

för intern kontroll som kommunstyrelsen har fastslagit. 

 

Bilaga: Utkast - Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen 
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Au § 109   Dnr 9016/224.109 
 
Reglemente för intern kontroll Robertsfors kommun 
 

Antaget av kommunfullmäktige 2016- 

 

Bakgrund    

Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin 

uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god intern kontroll 

upprätthålls i Robertsfors kommun. I fullmäktiges reglemente för internkontroll 

(Dnr …) fastställs att kommunstyrelsen som en del i ansvaret för kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av det interna kontrollsystemet ska se till att 

övergripande riktlinjer för intern kontroll utfärdas och att dessa riktlinjer följs.  

 

Detta reglemente kompletteras av Riktlinjer för intern kontroll, vilka reglerar 

styrelsernas, nämnders och utskotts ansvar för intern kontroll samt på vilket sätt 

uppföljning av den interna kontrollen ska ske. 

 

Se bilaga  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen 
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Au § 110 
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov 
mm. 

 

2016/B0116 Gumboda 13:39, Bygglov för fasadändring 

2016/B0102 Ratu 4:18, Bygglov för inglasad uteplats samt borttagning av fönster 

2016/B0115 Överklinten 9:21, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och 

 rökkanal 

2016/B0087 Skinnarbyn 5:24, Nybyggnad av motell – startbesked för grundläggning 

2016/B0087 Skinnarbyn 5:24, Bygglov för nybyggnad av motell 

2016/B0134 Djäkneboda 16:1, Bygglov för nybyggnad av carport 

2016/B0127 Hertsånger 13:2, Bygglov för tillbyggnad med carport 

2016/B0117 Hertsånger 13:9, Anmälan nybyggnad av Attefallshus 

2016/B0130 Skäran 17:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2016/B0090 Åkullsjön 3:8, Tidsbegränsat bygglov för upplag av bearbetade bergprodukter 

2016/B0098 Rickleå 18:13, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation  

2016/B0094 Rickleå 13:8, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

2016/B0095 Rickleå 28:1, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

2016/B0097 Rickleå 8:1, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

2016/B0137 Överklinten 3:67, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och 

 rökkanal 

2016/B0153 Lägde S:4, Anmälan Attefallstillbyggnad 

2016/B0084 Lantvallen 1:37, Bygglov för tillbyggnad av garage 

2016/B0050 Dalkarlså 2:47, Bygglov för nybyggnad av uthus 

2016/B0071 Hertsånger 8:15, Bygglov för gäststuga och kanotförråd samt flytt av vedbod 

2015/B0270 Ånäset 31:6, Slutbesked för ändrad användning till HVB-hem  

2016/B0143 Svalan 12, Bygglov för fasadändring 

2016/B0123 Nybyn 3:6, Bygglov för carport med förråd 

2016/B0072 Norum 7:61, Nybyggnad av fritidshus 

2016/B0144 Nybyn 4:47, Bygglov för byte av tak 

2016/B0096 Rickleå 12:8, Bygglov för transformatorstation 
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 Au § 111 
 

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 
 

2016/0298 Sjulsmark 2:11, Anmälan om installation av jordvärmepump 

2016/0328 Skäran 3:25, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0329 Lantvallen 2:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0185 Åkullsjön 3:37, Anmälan om folkölsförsäljning 

2016/0338 Ånäset 16:2, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande 

av årlig kontrollavgift 

2016/0378 Bäck 2:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0379 Stensäter 1:59, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0295 Sikeå 3:10, Anmälan om installation av bergvärmepump 

2016/0327 Skäran 17:14, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2016/0311 Sikeå 4:45, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2016/0300 Domherren 7, Registrering av livsmedelsanläggning 

2016/0261 Tranan 19, Beslut om flyttning av fordon 

2016/0247 Nybyn 42:4, Föreläggande att vidta åtgärder på återvinningsstationen i Ånäset 

2016/0227 Torget 1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2016/0326 Skäran 14:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning  

2016/0325 Hertsånger 22:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0264 Åkullsjön 2:24, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0217 Hertsånger 4:25, Beslut om att upphäva tidigare beslut om föreläggande 

2016/0103 Skinnarbyn 4:93, Anmälan om uppläggning av snö   

2016/0386 Flarken 38:1, Registrering av livsmedelsanläggning 

2016/0390 Sikeå 18:2, Registering av livsmedelsanläggning 

2016/0324 Rickleå 6:7, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2016/0121 Skäran 15:6, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2014/0227 Gunsmark 2:11, Förbud att släppa ut WC-vatten 

2016/0388 Rickleå 8:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
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 Au § 112 
 

Delgivning - Meddelanden 
 

2016/0418  Statsbidrag till kalkning av sjöar och våtmarker i Robertsfors kommun 

 

2016/B0288  Anläggning av pir och flytbrygga på Englandsskäret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


