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   IT-chef 

 

 

 

 

Au § 50 
 

Rapport bredband och drift IT 
 

IT-chef Kristoffer Hansson informerade om it-verksamhet, 

bredbandsstrategi, utbyggnad 2018-2020, alternativ till fiber och 

Robnet.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

It-chef får i uppdrag att återkomma med lista på avgifter. 

 

Dessa ska återrapporteras till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 
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Au § 51 
 
Återrapport investeringar och underhåll VA 
 
Johan Hedlund informerade angående investeringar och underhåll 

vatten och avlopp. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Au § 52 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 

Karin Ahnqvist informerade om arbetet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen gäller i alla EU:s 

medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 53 
 

Uppföljning ekonomi 
 

Uppföljning ekonomi jan-april 2018. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet har inga anmärkningar utifrån den gjorda 

redovisningen. 
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Johan Hedlund 
 

 

Au § 54   Dnr 9018/159.109 
 
Beskrivning av ombyggnation Apotekaren till  
3-avdelnings förskola 
 

Förslaget till ombyggnation går ut på att öppna upp de invändiga 

ytorna genom att riva en del mellanväggar, (se blåmarkerade 

innerväggar på rivningsritning). De flesta innerdörrar byts ut mot 

dörrar med fönster för att öka insyn. Samtliga väggar målas om, 

nya akustikundertak monteras och nya golvmattor läggs in. Nya 

toaletter och torkrum byggs enligt ritningsförslag 180410. 

 

Befintligt soprum och rum för smutstvätt tas i anspråk för 

förskoleverksamheten, istället föreslås befintlig carport byggas om 

till soprum och rum för smutstvätten. 

 

Befintlig huvudentré blir varuintag och ny huvudentré byggs till 

höger om den befintliga. 

 

Utvändigt byggs en vändplan framför huvudentrén, parkeringarna 

där flyttas till ny yta (se ritning utvändiga markarbeten). Ny 

carport för hemtjänstens bilar byggs vid nybyskolan. 

 

Bilaga: Kalkyl ombyggnation Apotekaren till 3-avdelnings 

förskola 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner att avsatta investeringsmedel nyttjas 

för att bygga om Apotekaren till 3-avdelningsförskola enligt 

ovanstående beskrivning och bifogade ritningsförslag. 
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Au § 55   Dnr 9018/138.109 
 
Mål för stadsnät i samverkan 
 

Den stora digitaliseringsvågen som pågår ställer allt större krav på 

kapacitet och tillgänglighet i stadsnäten i Västerbottens län och i 

det regionala nätet AC-Net. 

 

Stadsnäten i Västerbottens län har utrett vilka mål som stadsnät i 

Västerbotten kan ha för sin samverkan med andra stadsnät i länet 

och med AC-Net. 

 

En arbetsgrupp utsedd av stadsnäten har genomfört arbetet. 

 

Arbetsgruppens förhoppning är att utredningens mål och 

genomförande ska utgöra grund för ett väl fungerande samarbete 

mellan länets stadsnät och med AC-net. 

 

Bilagor:  
Skrivelse 2018-04-17 

Dokumentet “Mål för stadsnät i samverkan”, rev 2018-04-17 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 

- ställa sig bakom dokumentet “Mål för stadsnät i samverkan” 
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Au § 56   Dnr 9018/160.109 
 
Extra investering 2018 IT stadsnät 
 

Robertsfors kommun har tillsammans med övriga kommuner i 

länet och med statligt stöd byggt bredband sedan mitten av 1990-

talet. Det stadsnät som vuxit fram har byggts och förvaltas inom 

den kommunala förvaltningen och till stora delar samnyttjat 

kommunala resurser. Ett starkt fokus har i kommunen legat på 

fortsatt utbyggnad och resurser för underhåll av befintligt nät har 

varit liten. Samtidigt har ett nära samarbete funnit inom 

Västerbottens län för att säkerställa utbyggnad i hela länet men 

också för att säkerställa funktionalitet mellan länets stadsnät så att 

så stor kapacitet som möjligt kan säkerställas i utveckling och 

förvaltning. Därför har länet bland annat genom det gemensamma 

bolaget AC-Net planerat det ortsammanbindade nätet samt 

gemensamt planerat och allierat resurser för fortsatt utbyggnad.  

 

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten (vilket 

inkluderar länets kommuner och landstinget), Företagarna 

Västerbotten, Skellefteå kraft och Umeå Energi. Sedan 2014 är 

AC-Net uppdelat i två bolag; Externservice AB och Internservice 

AB. AC-Net Internservice AB som tillhandahåller det regionala 

nätet och äger och utvecklar infrastrukturen åt Västerbottens 

kommuner och Landsting. AC-Net Externservice AB som 

vidareförsäljer överskottskapacitet till den privata marknaden. 

Robertsfors kommun tar stöd av AC-Net och länets övriga stadsnät 

vad gäller strategiska utvecklingsfrågor. Ett aktivt samtal förs i 

bolaget och mellan kommunerna om hur vi i ökad grad ska kunna 

samverka för effektivt resursnyttjande och säkerställande av drift 

dygnet runt årets alla dagar. Kommunerna står idag gemensamt 

med bolaget för driften av den allt mer viktiga infrastruktur som 

bredband utgör för näringsliv och samhället i stort. 

 

Under 2016- och början av 2017 hade Robertsfors Kommuns nät, 

Robnet, stora störningar och under flera dagar låg nätet nere. Detta 

föranledde mycket stora insatser för felsökning och avhjälpning. I 

“diagnosen" konstaterades vikten av att designa om och rita 

Robnet så att det är möjligt att isolera delområden för felsökning 

och felavhjälp. Att separera de delar av nätet som kopplar samman 

det kommunala verksamhetsnätet och det kommunala stadsnätet 

blev viktigt för att kunna säkra funktionalitet. Därtill konstaterades 

att en stor del av den aktiva utrustningen (switchar och annan 

utrustning som säkrar trafiken, ej fiber i sig) i Robnet är gammal 

och av olika fabrikat vilket gör felsökning mycket svår och leder 

till avbrott och störningar i nätet.    
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Forts  Au § 56  Dnr 9018/160.109 
 

Efterfrågan på fler tjänster och tjänsteleverantörer i Robnet lyfts 

från medborgare och politiker i kommunen. Bland annat 

efterfrågas fler TV-tjänster mm. Vid kontakt med tänkbara 

tjänsteleverantörer framhåller de tyvärr att den instabilitet som 

fortfarande finns i Robnet gör det allt för riskfyllt för varumärke 

och kostnad, att leverera mer tjänster i nätet. Detta begränsar 

därmed kommunens möjlighet att möta medborgares förväntningar 

och öka intäkterna för drift av stadsnätet.  

 

Under 2017 och början av 2018 har kommunens IT-avdelning 

arbetat hårt med att avhjälpa fel, säkra design och separera det 

kommunala nätet från stadsnätet i möjligaste mån. Nu kvarstår 

arbetet med att fullt ut kunna byta ut den gamla och riskfyllda 

aktiva utrustningen i Robnet, för att minska riskerna för ytterligare 

driftstopp. Detta är en investering som överstiger tillgängliga 

medel i ITs budget varför förvaltningen föreslår ett extra 

investeringsärende under 2018.  

 

Ett byte av den aktiva utrustningen i Robnet beräknas kosta 1,4 m 

kr exkl moms för utrustning med tillkommande kostnader för byte 

av utrustning på ytterligare 350 t kr. En totalkostnad på totalt 1,75 

miljoner kronor.  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut  
 

Allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

 

Godkänna investering på 1,75 m kr i aktiv utrustning Robnet för 

att säkerställa funktionell drift. 

 

Investeringen belastar investeringsbudget för 2018.  
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Au § 57   Dnr 9018/151.109 
 

Hantering av personuppgifter i löpande text för 
kommunstyrelsen i Robertsfors kommun 
 

Sammanfattning 
Den nya dataskyddslagen som kommer att träda i kraft 2018-05-25 

innebär att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas 

av de myndigheter som behandlar personuppgifter.  
 

För kommunstyrelsens räkning behandlas personuppgifter i 

löpande text som en del i handläggningen av ärenden. Med 

löpande text avses framför allt de underlag som behövs för det 
löpande arbetet som t ex ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc. 
 

De personuppgifter som finns i löpande text är framför allt namn 

och adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden 

och uppgifter om handläggare. Uppgifterna i e-post rensas normalt 

sett efter sex månader, övriga uppgifter rensas vid inaktualitet.  
 

Enligt kommunens regelverk för behandling av personuppgifter 

behandlas inte sekretessbelagda eller känsliga uppgifter i e-post. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning 

av offentlig handling. Den lagliga grunden för behandlingen finns 

redan beslutad genom beslut om hantering av personuppgifter för 

övriga system. 
  

Uppgifter om hur personuppgifter behandlas framgår av bilaga. 
 

Framtida förändringar av hur personuppgifter behandlas beslutas 

av Kommunchef. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning över system som behandlar personuppgifter. 

Instruktioner för hantering av personuppgifter 

Rutin för anmälan av större personuppgiftsincident 

Blankett för upprättande av register 

Generell information till registrerad 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Hur ska jag veta vílka IT-system jag ska använda utifrån GDPR 
  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 
 

 Godkänna behandlingen av personuppgifter enligt bilaga. 
 

 Godkänna behandlingen av personuppgifter i löpande text. 
 

 Ge Kommunchef delegation på att godkänna förändring av 

behandling av personuppgifter enligt de krav som ställs på 

kommuner enligt GDPR.
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Samhällsbyggnadschef 

 

 

Au § 58   Dnr 9018/144.109 
 
Ekonomirapport 1 2018 Allmänna utskottet 
Samhällsbyggnadssektor 
  

Ekonomirapport 1 omfattar månaderna januari-april 2018 liksom 

förra året. Delårsbokslut görs efter augusti månad. Rapporten är 

utformad enligt gemensam mall för respektive utskott. Utöver 

jämförelse med samma period för 2017 görs även en prognos för 

utfallet för helår 2018. Rapporten omfattar: 

  

 Viktiga händelser under perioden 

 Kommentarer avvikelser  

 Utfall personalkostnader 

 Nettokostnadernas utveckling (jmf samma period 2017) 

 Prognos för helår 

 Måluppfyllelse (prognos) 

  

För varje budgetrad har en prognos för helår gjorts av sektorchef 

tillsammans med ekonom. För varje eventuell negativ avvikelse 

för någon verksamhetsrad har avvikelsen kommenterats och 

förslag till åtgärder lämnas. Analys omfattar även prognos kring 

uppfyllelsegrad av medarbetarmålen, inte minst frågan om sjuktal. 

Rapporten innehåller även i övergripande drag förväntad 

måluppfyllelse för övriga målområden. Inte i detaljgrad som vid 

kommande delår. 
 

Rapporten kommenterar även eventuella avvikelser rörande den 

del av investeringsbudgeten som är kopplat till utskottet.  
  

Utskotten behandlar ekonomirapporten 14/15 maj. 

Kommunstyrelsen kommer att behandla ekonomirapport 1 vid sitt 

sammanträde 29 maj, inkl ta del av förslag till åtgärder på 

innevarande år för budget i balans. 
 

Bilagor: Ekonomirapport 1 AU inkl förslag till åtgärder 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

 Allmänna utskottet ger verksamheten uppdraget att genomföra 

föreslagna åtgärder för att säkerställa budget i balans för 2018 

 

 Allmänna utskottet godkänner ekonomirapport 1 och ställer 

förslag till åtgärder, för balans på innevarande år, till 

kommunstyrelsen för information. 

 

 Samhällsbyggnadschef uppdras att återkoppla arbetet kring 

bygglov och planer. 
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Au § 59   Dnr 9018/158.109 
 
Budget 2019 - Allmänna utskottet 
 

Förslag till budget 2019. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner förslag till budget för 2019, och 

överlämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Au § 60   Dnr 9018/130.109 
 
Revisionsrapport - Underhåll av vatten och avlopp 
 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet 

bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat 

område. 

 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande 

rekommendationer: 

 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs en 

systematisk inventering och analys av befintliga 

anläggningstillgångars behov av underhåll. 

 

 Att kommunstyrelsen upprättar en långsiktig  

(minst 5-10 år) underhållsplan för VA 

 

 Att kommunstyrelsen formulerar konkreta resultat-

/kvalitetsmål för va-verksamheten 

 

 Att kommunstyrelsen formulerar - i form av 

prioriteringar/fokusområden - översiktliga strategier för att 

nå fastställda mål för verksamhet och ekonomi. 

 

Underlag 
Revisionsrapport. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

 

 Att uppdra till samhällsbyggnadschef att arbeta utifrån 

revisionens rekommendationer. 

 

 Att uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen i 

december 2018. 
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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 61   Dnr SHBK-2018-363 
 
Gumboda 31:15 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd 
  

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett förråd 

om ca 15 kvm som ska ersätta ett befintligt förråd på samma plats, 

som ska rivas. Området används som gästhamn, Gumbodahamn, 

och är bebyggd med ett servicehus/samlingslokal för hamnen och 

båtklubben, kaj och bryggor. 

  

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 B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

  

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

  

Med stöd av MB 7 kap § 18 b föreskriva att dispensen avser 

område markerat i stadsarkitektens 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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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 62   Dnr SHBK-2018-283 
 
Åkullsjön 3:47 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage 
och inglasad altan 
  

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

garage och inglasad altan, tillsammans ca 91 kvm. Fastigheten är 

sedan tidigare bebyggd med ett enbostadshus med vidbyggt garage 

om ca 124 kvm. Med den föreslagna nya byggnationen skulle total 

byggyta inom fastigheten bli 215 kvm. Det innebär en avvikelse 

från gällande detaljplan med 15 kvm eller 7,5 %. Enligt praxis kan 

en liten avvikelse vara maximalt 10 % vilket underskrids i det här 

fallet. 
  

När nuvarande fastighetsägare flyttade in upptäcktes att 

Lantmäteriet gjort ett fel vid en tidigare förrättning och att 

fastigheten i själva verket är större än vad som tidigare 

framkommit. Robertsfors kommun har 1980 tagit fram en 

detaljplan för området, vilken baserades på det felaktiga 

underlaget från Lantmäteriet, varför delar av fastigheten Åkullsjön 

3:47 är detaljplanerad för park och allmänt ändamål. 
  

Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. 
  

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att syftet med 

detaljplanen var att reglera då befintliga bostadsfastigheter som B 

– bostad och inte att delar av fastigheterna skulle ges andra 

användningsområden. Föreslagen byggnation medför att en liten 

del av garaget hamnar på parkmark men att detaljplanens 

stipulerade avstånd till tomtgränsen på minst 3 meter fortfarande 

uppnås. Bedömningen är därför att åtgärden överensstämmer med 

detaljplanens syfte och avvikelsen bedöms vara liten beträffande 

byggrätt och placering av garage. 
  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen (PBL) 9 kap 31 b § bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med garage och inglasad altan. En liten avvikelse 

från gällande detaljplan medges avseende byggrätt och placering 

av 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. 
  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 63   Dnr SHBK-2018-191 
 
Bagaren 6 
Bygglov för fasadändring 
  

Ansökan avser fasadändring genom ca 10 cm tilläggsisolering och 

byte av fasadpanel. 

Aktuell byggnad är ett enbostadshus och ligger inom riksintresse 

för kulturmiljö – Hallmanska planen. Fastigheten ligger inom 

detaljplanerat område varför bygglov krävs för fasadändring. 
  

Panelen föreslås bytas till en locklistpanel lika den befintliga samt 

målas med faluröd slamfärg och avslutas nertill med en fotbräda. 

Önskemålet är att måla både fasad och knutbrädor faluröda samt 

att befintliga fönsterfoder utförs enligt bifogad bild och målas vita. 

Ansökan gäller tre sidor av byggnaden eftersom det inte är bestämt 

ännu hur den fjärde sidan med entrén ska utformas. Enligt 

sökanden ska fönstren så småningom flyttas ut i fasadliv i 

samband med att fönstren byts eller renoveras. Bilaga. 
  

Västerbottens museum har yttrat sig i ärendet. Bilaga. 

Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. 

Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över museets och 

stadsarkitektens yttrande. Bilaga. 
  

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreslagna 

fönsterfoder bör kunna tillåtas mot bakgrund av det som 

byggherren framför i sitt yttrande. I övrigt bör museets yttrande 

följas. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap 30 § och 8 kap 13-14 §§ att bevilja bygglov för: 
  

Tilläggsisolering av tre fasader med påföljande byte av 

fasadpanelen till locklistpanel med avslutande fotbräda. Fasaden 

målas med faluröd slamfärg och knutbrädorna målas vita. 
  

Byte av fönsterfoder till modell enligt ansökan som målas vita. 
  

Villkor för bygglovet är att fönstren flyttas ut i fasadliv i samband 

med tilläggsisoleringen. 
  

Detta bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två 

år och avslutats inom fem år från dagen detta beslut vann laga 

kraft. 
  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 64   Dnr SHBK-2018-391 
 
Bagaren 8 
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial 
  

Allmänna utskottet behandlade 2018-02-20 frågan om olovligt 

utbyte av taktäckningsmaterial på bostadshuset på Bagaren 8 och 

beslutade då att uppmana fastighetsägarna att senast 2018-08-30 

byta ut taktäckningsmaterialet till ett godkänt material. 

  

Aktuellt ärende avser ansökan om bygglov för byte av 

taktäckningsmaterial till rödmålad pannplåt. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. 

  

Västerbottens museum har i riktlinjerna för takmaterial inom 

aktuellt kulturmiljöområde bedömt att lertaktegel och falsad plåt är 

lämpliga takmaterial. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 8 kap 13-14 §§ att avslå ansökan om bygglov för byte 

av taktäckningsmaterial till rödmålad pannplåt. 

  

Allmänna utskottet rekommenderar fastighetsägarna att följa 

områdets riktlinjer och välja rött lertaktegel eller falsad plåt som 

taktäckningsmaterial. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 65  Dnr SHBK-2018-391 
 
Edfastmark 7:253 
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial 
  

Ansökan avser byte av taktäckningsmaterial från enkupigt, rött 

taklertegel till falsad plåt i tegelröd kulör på befintligt 

enbostadshus. 

  

Fastigheten ligger inom bruksområdet i Robertsfors och omfattas 

av områdesbestämmelser och riksintresse för kulturmiljövården. 

Utökad lovplikt gäller och området har beteckning Q – 

kulturreservat i områdesbestämmelserna. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. 

  

Västerbottens museum har yttrat sig i ett tidigare ärende på samma 

fastighet och bedömer att lämpligt takmaterial på aktuell byggnad 

är det som redan ligger på taket  

d v s enkupigt taklertegel. Bilaga. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 8 kap 13-14 §§ att avslå ansökan om bygglov för byte 

av taktäckningsmaterial till rödmålad falsad plåt. 

  

Allmänna utskottet råder fastighetsägarna att behålla enkupigt 

lertaktegel som taktäckningsmaterial. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Ks  

 

 

 

 

Au § 66  Dnr 9018/136.109 
 

Redovisning av 2017 års partistöd samt utbetalning av 
2018 års partistöd 
  

Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning 

av partistödet. 

  

Underlag 
Regler för partistödet 

 

Redovisning av 2017 års partistöd samt granskningsintyg. 

 

-Socialdemokraterna  

-Centerpartiet 

-Moderaterna 

-Vänsterpartiet 

-Liberalerna 

-Kristdemokraterna 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut  
  

Med hänvisning till inkomna redovisningar och granskningar från 

de politiska partierna i Robertsfors kommun föreslår allmänna 

utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

 Att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter 

samt besluta att utbetala 2018 års lokala partistöd till de 

politiska partierna i Robertsfors kommun under juli månad 

2018. 
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Magnus Hansson 

 

 

 

 

Au § 67  Dnr 9018/162.109 
 
Driftbidrag - Samlingslokaler 2018 
  

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka samlingslokaler som ska 

vara berättigade till driftbidrag, samt storleken på bidraget. 

  

Underlag 
Förslag på driftbidrag 

Policy föreningsbidrag 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Förslag på driftbidrag godkänns. 
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Sökande 

 

 

 

 

Au § 68  Dnr 9018/140.109 
 
Ansökan om utökning av gatubelysning/bidrag för 
enskild ljuspunkt 
  

Ansökan om utökad belysning/bidrag för enskild ljuspunkt, 

Legdeåviken. Se bilaga. 

  

Policy för vägbelysning: Robertsfors kommun ska verka för att 

gatu- eller vägbelysning anordnas i samband med utökning av 

bebyggelse inom detaljplan eller planområde för samlad 

bebyggelse. Utbyggnad av vägbelysningen ska utföras så att den 

betjänar bebyggelse för permanent helårsboende och att maximalt 

avstånd mellan belysningspunkterna är 50 m. Dessutom ska 

investeringskostnaden stå i proportion till nyttan. 

  

Utöver ovanstående policy erbjuder Robertsfors kommun bidrag till 

anläggande av vägbelysning för privatpersoner enligt nedanstående 

villkor: 

  

·         Man skall vara mantalsskriven på fastigheten. 

·         Engångsbidrag för ljuspunkt skall vara 2000 kr/fastighet. 

·         Har bidrag tidigare erhållits för ljuspunkt utgår ej nytt bidrag. 

·         Fastigheten betalar själv elkostnaden för belysningen. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar att bevilja ansökan och ge ett 

engångsbidrag på 2000 kr. 
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Sökande 

 

 

 

 

Au § 69  Dnr 9018/22.109 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd för byte av glödlampor till 
gatubelysning i Gumbodahamn 
 

En ansökan från Gumbodahamns vattenförening har inkommit om 

ekonomiskt stöd för att byta glödlampor i byns egna gatubelysning, 

se bifogat brev. 

 

När anläggningen byggdes år 2005 ansökte föreningen om 

kommunalt bidrag på 100 000 kr och kommunstyrelsen beviljade 

då ett bidrag på 50 000 kr. Anläggningen kostnadsbedömdes till 

200 000 kr. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

I kommunens policy för gatubelysning står att man kan få bidrag på 

2000 kr per fastighet till anläggande av belysning om man är 

mantalsskriven på fastigheten. I området bor ca 15 st 

mantalsskrivna vilket skulle generera 30 000 kr i bidrag för 

enskilda ljuspunkter. 

 

I policyn står även att om bidrag för ljuspunkt tidigare erhållits 

utgår ej nytt bidrag. 

 

Allmänna utskottet avslår därför ansökan om bidrag för byte av 

glödlampor. 
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Shbk för utskick till berörda 

 

 

 

 

Au § 70  Dnr: SHBK-2018-292 
 
Överklinten 1:23 - Ansökan om serveringstillstånd - 
Tillfälligt allmänheten, Överklintens Folkets husförening 
  

Ärende 
Överklintens Folkets Husförening. (794000-3325) har ansökt om 

tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera 

starköl och vin till allmänheten på Överklintens Folkets hus. 

Ansökan inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2018-03-15. 

 Tillståndet är avsett att 2018-06-02 klockan 21:00-01:00. 

 

Beslutsunderlag 
Utredning Serveringstillstånd 

  

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.1) att 

bevilja Överklintens Folkets Husförening, organisationsnummer 

794000-3325, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl och vin på Överklintens Folketshus, fastigheten 

Överklinten 1:23 

  

 Tillståndet gäller 2018-06-02 med serveringstid 

21.00–01.00 

 Tillståndet gäller för max 200 personer. 

 Servering får ske i utrymme enligt planritning 

(handling Dnr SHBK-2018-292-9). 

  

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 

  

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

  

Kopia: Överklintens Folkets Husförening. Räddningstjänsten, 

Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-05-15      Sida 25 (27) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 

 

 

 

Au § 71 
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 

  
SHBK-2018-192             Nybyn 2:31, Bygglov för nybyggnad av carport 

SHBK-2018-251             Gumboda 13:45, Anmälan tillbyggnad av fritidshus  

SHBK-2018-282             Norum 3:43, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-257             Djäkneboda 25:3, Anmäla om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-237             Sikeå 5:106, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus 

SHBK-2018-255             Stensäter 1:24, Anmälan om Attefallsåtgärd 

SHBK-2018-281             Brednoret 2:19, Anmälan om Attefallstillbyggnad 

SHBK-2018-274             Hertsånger 14:10, Bygglov för nybyggnad av tvättstuga/toalett 

SHBK-2018-92               Gumboda 31:4, Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats 

SHBK-2018-150             Ratu 2:16, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-150             Ratu 2:16, Slutbesked anmälan om eldstad och rökkanal 

2017/B0015                     Sikeå Hamn 1:40, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus     

2017/B0206                     Norum 3:64, Intermistiskt slutbesked, nybyggnad av fritidshus

  exklusive installation av eldstäder och rökkanaler 

SHBK-2018-258             Norum 3:21, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2017/B0469                     Norum 7:59, Nybyggnad av fritidshus 

SHBK-2018-205             Ånäset 16:15, Bygglov för byte av takbeklädnad 

  SHBK-2018-232             Estersmark 28:1, Bygglov för nybyggnad av nätstation, 

transformator kiosk 

2017/B0189                     Sikeå 5:111, Anmälan Attefallstillbyggnad 

SHBK-2018-280             Åkullsjön 13:1, Anmälan Attefallstillbyggnad 

SHBK-2018-190             Tjädern 8, Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats 

SHBK-2018-227             Lägde 1:19, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad 

av carport/förråd 

SHBK-2018-256             Skäran 3:38, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

SHBK-2018-277             Överklinten 8:19, Bostadsanpassning 

SHBK-2018-257             Djäkneboda 25:3, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2017/B0169                     Skinnarbyn 4:39, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2017/B0038                     Bjurmyrkammen 4:1, Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

SHBK-2018-323             Norum 3:75, Anmälan om rivning av timrad bagarstuga 

SHBK-2018-154             Nybyn 3:31, Bostadsanpassning 
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Au § 72 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 
  

SHBK-2018-254             Skäran 3:38, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0251                        Fabriken 4, Föreläggande om att genomföra kontroller av 

oljeavskiljare 

2017/0683                        Norum 7:59, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-321             Sjulsmark 3:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-243             Överklinten 8:25, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0305                        Ånäset 1:37, Föreläggande att upprätta egenkontroll och 

genomföra kontroller av oljeavskiljare 

SHBK-2018-285             Skinnarbyn 4:49, Anmälan om värmepumpsanläggning – Berg 

SHBK-2018-345             Ratu 3:42, Yttrande till Länsstyrelsen angående anmälan om 

vattenverksamhet 

SHBK-2018-343             Lägde S:2, Yttrande till Länsstyrelsen angående anmälan om 

vattenverksamhet 

SHBK-2018-279             Kvarnrödningen 1:13, Bekräftelse på anmälan gällande anläggning 

av avloppsanordning 

SHBK-2018-345             Ratu S:6, Bekräftelse på anmälan omuppläggning av 

muddermassor 

SBHK-2018-332             Svalan 4, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SBHK-2018-333             Svalan 3, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-354             Skinnarbyn 4:88, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-334             Rickleå 11:11, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-366             Skäran 3:36, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-328             Åkullsjön 2:31, Ansökan om serveringstillstånd – Tillfälligt 

allmänheten 

SHBK-2018-368             Lägde 2:6, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-428             Lägde 6:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-369             Hertsånger 2:22, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-397             Estersmark 4:9, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
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  Au § 73 
 
Delgivningar 

 

SHBK-2018-376              

Lantmäteriet, Förordning av sakkunnig, Anläggningsförrättning 

avseende väg mellan Lillån och allmän väg nr 652 samt 

omprövning av Djäkneboda ga:8 

 

Kontrollnytt - Nyhetsbrev till chefer och beslutsfattare inom 

livsmedelskontrollen  

 

Bofakta och planlösningar Mårsgården 4  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


