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https://drive.google.com/open?id=1Bls9SowrJ2mewlN1A8lRkPsvZXh9Oz0AqPRwR7CfaF8
https://drive.google.com/open?id=1Bls9SowrJ2mewlN1A8lRkPsvZXh9Oz0AqPRwR7CfaF8
https://drive.google.com/open?id=1DrpUvfbnXSAhqG-rcQfmMJwrnfNy0OrUzDKiM0BUtCY
https://drive.google.com/open?id=1DrpUvfbnXSAhqG-rcQfmMJwrnfNy0OrUzDKiM0BUtCY
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    Kulturchef  

 

 

Tvu § 7   Dnr: 9019/106.109 
 

Bidrag till kulturföreningar 2019 
 

Inbjudan till kulturföreningarna att ansöka om bidrag har skickats 

ut som brev till de kulturföreningar som är kända av kommunen. 

Möjligheten att ansöka om bidraget har också annonserats på 

kommunens sida i Mellanbygden. Totalt åtta föreningar har lämnat 

in ansökan. 

 

Kommunens Kulturchef har fördelat bidragen i förslaget till beslut 

och Tillväxtchefen har samtyckt till förslaget. 

 

Bilaga:  

- Förslag på kulturbidrag 2019 

- Kulturbidragsansökningar 

- Tjänsteskrivelse 

 

Protokollsanteckning 
Lars Tängdén (C): Uppmanar till förvaltning att när reglementen 

förändras enligt beslut så ska de uppdaterade versionerna upp på 

hemsidan så snart som möjligt. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beviljar förslaget på kulturbidrag 

https://drive.google.com/open?id=18gYw5fAoiW754OKq7xIj97iOA7zt5vk_
https://drive.google.com/open?id=1wsAnWnUiPq7S7m7N-VksWCyyD2UZv3QL
https://drive.google.com/open?id=1QBMHaKOjfzlf1nRpvlNuXg7jc0xeKHGu
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tillväxtchef 

IFK Åkullsjön 
 

 

 

Tvu § 8  Dnr: 2019/68.109 
 
Elitbidrag IFK Åkullsjön 
 

Inkommen ansökan om elitbidrag från IFK Åkullsjön 2019-02-05.  

 

IFK Åkullsjöns damer i Futsal är nu i SM-slutspel för säsongen 

2018/2019. Laget har 2 gånger tidigare tagit brons, alltså kommit 

3:a i hela Sverige. IFK Åkullsjön är en fantastisk representant för 

Robertsfors kommun som skapar enormt mervärde och är bästa 

förebilderna för tjejer som idrottar i Robertsfors. Det visar också 

på att man med hjälp av enbart egna produkter kan nå Sverige Elit 

inom Sveriges största inomhussport futsal. 

Vi ansöker därför om ett elitbidrag som kan komma oss till godo 

med tanke på att de resor som ett slutspel medför och för oss är 

väldigt kännbart ekonomiskt. Vi är också den enda föreningen för 

tjejer i kommunen som spelar futsal. 

 

Hoppas på ett positivt gensvar och tacksam för snabb hantering 

eftersom vår första bortamatch är i Stockholm den 16/2 -19. 

 

Beslutsunderlag: 

- Tjänsteskrivelse (2019-02-26) 

- Policy föreningsbidrag 2015 

- Ansökan Elitbidrag IFK Åkullsjön 

 

Anmälan av jäv: 

Lars Tängdén (C): Anmäler jäv i denna fråga 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att utifrån Robertsfors kommuns policy 

för föreningsbidrag 2015 kring elitbidrag bevilja IFK Åkullsjön 10 

000 kronor i elitbidrag för säsongen 2019. 

https://drive.google.com/open?id=1E95cccqeZL362Kzqhkg4BhCcKsMuRtFd
https://drive.google.com/open?id=1vPEo7IEsTF7lT_8DeCHCzToRID5sWpUP
https://drive.google.com/open?id=1IRfuJKotgg2_3pMykyrK-QS3YWk_w-_R
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Tvu § 9  Dnr: 9018/121.109 
 
Kompisprojektet - Åtgärdsplan 

 

Utifrån ESAMS rapport KOMPIS har ett förslag på Åtgärdsplan 

tagits fram från Tillväxtsektorn. 

 

Beslutsunderlag: 

- Åtgärdsplan utifrån projekt KOMPIS 

- Rapport KOMPIS 

- Hamnarna i fokus  

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

Att utifrån bifogad Åtgärdsplan med förslag på ansvarsområden 

återkoppla till kommunstyrelsen från respektive utskott med åtgärd, 

kostnad och tidsplan.

https://drive.google.com/open?id=1HgYlJQNLQVlpvrB6rtSTeTP6uNi0xxG0
https://drive.google.com/open?id=1_-03BdrSA0PdWEt1PHB6QXFKIGo4kRUW
https://drive.google.com/open?id=1AsEy_W59l82viFHB9r92AA_aRWiVDdmu
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Tvu § 10   Dnr: 2019/107.109 
  
Ratan – offentliga rummet 2019  
Årligen avsätter kommunstyrelsen pengar till det offentliga rummet 

i investeringsbudgeten. Vid träff med Ratans hamn har det 

uppkommit önskemål om stöd från kommunen(som rår om 

anläggningen) att genomföra en del förbättringar för att 

upprätthålla standard som förväntas av besökare. 

 

Totalt hade Ratan ca 1000 gästnätter fördelat på: 

Gästhamn:  210 nätter 

Quickstop:  597 nätter 

Camping: 398 nätter 

 

Ett uppskattat besökarantal av dagsbesökare uppgår till ca 2 500 till 

3 000 personer under sommaren 2018. En ökning med ca 15 % från 

föregående säsong. 

 

Men med bland annat en sjunkande toalett, trasiga fästen till 

bryggan där båtarna lägger till, ruttnande utedass och blekta skyltar 

som snart blir svåra att tyda behövs åtgärder inom en relativt snar 

framtid för att upprätthålla en standard som förväntas av besökarna. 

Då turismnäringen i kommunen växer för varje år och det satsas 

nationellt på branschen är det av vikt att förutsättningarna för att 

kunna ta emot besökare finns och upprätthålls. 

 

Även Kulturrum Ratan är i behov av uppfräschning av 

utställningen och broschyrer. 

 

Den totala kostnaden för hamnområdet; Gästhamn och Quickstop 

uppgår till 90 000 kronor. Kulturrum Ratan är svårare att säga men 

vi tror att om Robertsfors Kommun avsätter 20 000 kronor till 

kulturrum Ratan ges möjlighet att även söka ytterligare pengar för 

att renovera del av föreställningen.   

 

Robertsfors Kommun rår idag om: Quickstop, gästhamn och 

Tullgården, de två förstnämnda driftas av Bygdegårdsföreningen i 

Ratan. Tullgården driftas av entreprenör. Campingen rås om av 

privatperson men driftas av ovan nämnda förening. 

 

Beslutsunderlag: 

- Tjänsteskrivelse (2019-02-26) 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen avsätter 110 000 kronor för utveckling i hamn 

och kulturrum Ratan. 

https://drive.google.com/open?id=1WcPjEPoVq_hESXtWkxY-duxXxHaqp9t0
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Tvu § 11   Dnr: 9017/323.109 
 
Uppföljning av Robertsfors kommuns internkontrollplan 
  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. En del 

av detta ansvar innebar 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. 

 

Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas för 

styrelsen minst två gånger per år, i samband med delårsrapport per 

augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. I de fall 

brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen 

bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen. 

 

Denna plan ska genom samtliga utskott för att beredas för att 

slutligen kunna beslutas om i Kommunstyrelsen. Vid reaktioner på 

något i rapporten, lägg då till ytterligare förslag till beslut om 

åtgärder till Kommunstyrelsen. Riskanalys för 2019 sker senare 

delen av våren och förvaltningen återkommer med mer information 

 

Förslag till beslut är skrivet utifrån att inga synpunkter lyfts vid 

sammanträdena. 

 

Bilagor: 

- Tjänsteskrivelse (2019-02-28) 

- Uppföljning Internkontrollplan – till årsredovisning 2018 

(2019-02-28) 

- Bilaga 1 Olyckor kommunala vägar 

- Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2018 

- Bilaga 3 RISK FÖR ATT INKÖP GÖRS UTANFÖR AVTAL 

- Internkontrollplan (fastställd KS 2018-02-06) 

 

Protokollsanteckning 

 

Kommunsekreterare informerade om att två redaktionella fel har 

uppdagats i rapporten. Först så ska årsredovisningen anges som 

2018, ej 2019. Vidare ska punkten på Personalstrategens kontroller 

”Risk att eftersökta bristkompetenser inte går att nå vid 

rekryteringar” ska anges som grön, medan punkten ”Risk att 

riktlinjer för tillåtna bisysslor inte följs” ska anges som röd. 

 

https://drive.google.com/open?id=1hzLz61IXmeu11PMG1oFbl4_VKev0OEV8
https://drive.google.com/open?id=1pBSxN7g7p4CE7ap9ggpTgLX36I2YV202
https://drive.google.com/open?id=1pBSxN7g7p4CE7ap9ggpTgLX36I2YV202
https://drive.google.com/open?id=1mO77zlZEBVO-qJOvt5oYm4rfhfORvftt
https://drive.google.com/open?id=1A9ZMAQV2HOcTmZPPiaGkaKwDUsv0xr40
https://drive.google.com/open?id=1wEcbQ4A6zv9uXspHnYK9lEaQf51cGadh
https://drive.google.com/open?id=1Rhiyh9qLVWF4FQpak4CxHdUpr2wmP7DZ
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Forts. § 11 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av 

Internkontrollplanen – Till årsredovisning 2018 daterad 2019-02-

28, samt lägga den till handlingarna. Dock med tillägget att ange 

årsredovisningen som ”2018” samt redaktionellt korrigera 

färgsättningen på uppgifterna från Personalstrateg på sida 2 i 

enlighet med Kommunsekreterares information. 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2019-03-12            Sida 9         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 12   Dnr: 9019/108.109 
 
Information om kommande tjänsteskrivelsemall, 
protokoll & ärendeblad 
 

I samband med att önskemål på förändringar av Robertsfors 

kommuns ärendeblad, tjänsteskrivelser och protokoll har 

framkommit så har sekreterargruppen tagit fram förslag på hur 

dessa skulle kunna se ut. Förslagen innehåller även förändringar 

avseende exempelvis beslutsunderlagen, möjligheten att kunna 

följa ett ärendes historik samt beslutsformuleringar. 

 

Den primära förhoppningen med denna förändring är att skapa 

tydliga riktlinjer för hur dessa dokument ska se ut framöver, för att 

på så vis kunna frångå tidigare praxis där ärenden ibland har kunnat 

följas och ibland inte. På så vis tydliggörs även uppdraget för 

förvaltningens sekreterare och deras möjlighet att strukturera 

dokumenten på liknande vis förbättras. Förslagen har tagits fram 

utifrån starka rekommendationer från sakkunniga inom 

nämndadministration. 

 

Bilagor 

- Protokoll (original) 

- Protokoll (Version 2) 

- Mall tjskr Robertsfors (Version 2) – utkast 

- Förslag på ärendeblad 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger ärendet till 

handlingarna. 

 

https://drive.google.com/open?id=1iE_oeBdTl-aTpkOWY2v2XF17w0B-DgwK
https://drive.google.com/open?id=14CIdfqHheSrWm0TuTqMpZhILzOFbE0By
https://drive.google.com/open?id=1K0EScDugoVQZWRTGYqdiECEzvR2U2pAt
https://drive.google.com/open?id=1gz5IySZd8-9njISWz0IoOuLslHsWD9k0
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Tvu § 13   Dnr:  
 
Information från Vuxenskolan om sitt 
entreprenörsprojekt  

 

Representanter från Vuxenskolan presenterade 

entreprenörsprojektet som de skulle vilja driva. 

 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet tackar för informationen 
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   KS  

 

 

Tvu § 14   Dnr: 9019/103.109 
 
Ny delegationsordning för Robertsfors Kommunstyrelse  
 

Delegation innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas från 

beslutsfattaren till en delegat. Beslutet fattas sedan av delegaten på 

beslutsfattarens vägnar. Det är således uppgiften som delegeras inte 

ansvaret som sådant. Styrelsen kan generellt, eller i enskilda 

ärenden, återkalla en delegation och föregripa ett beslut i enskilt 

ärende genom att ta över och fatta ett eget beslut. 

 

Bestämmelserna om delegation tar sikte på det som 

kommunalrättsligt anses vara beslut. Kännetecknande för ett sådant 

är bl. a. att det finns alternativa lösningar och att självständiga 

bedömningar måste göras. Utgångspunkten är att 

delegationsbesluten är ”fattade å nämndens vägnar” och är 

överklagningsbara som ett beslut i styrelse. 

 

Även om det råder stor frihet så sätter kommunallagen vissa 

begränsningar av vilka ärenden som kan delegeras från fullmäktige 

till nämnd och från nämnd till anställd. 

 

Ett slutgiltigt förslag på Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

har nu tagits fram av Ernst & Young på uppdrag av Robertsfors 

kommun, för att få beredas av utskotten samt beslutas om i 

Kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

- Delegationsordning KS slutgiltigt förslag 

- PM Delegationer (2019-01-25) 

 

Yrkande: 

Lars Tängdén (C): Att Kommunstyrelsen ska godkänna den del av 

delegationsordningen som rör tillväxtutskottet (T1 till T5).  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns yrkande mot liggande förslag och 

finner att Lars Tängdéns yrkande har vunnit bifall. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla den föreslagna 

Delegationsordningen som rör Tillväxtutskottet (T1 till T5). 

https://drive.google.com/open?id=1NdNTJevVjZ270hqogQRNUnM1qUnIXUXa
https://drive.google.com/open?id=1aR2zSL4w6VbS6Pmo8Yijyi73JToDaDW1
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Tvu §  15  Dnr: 9019/115.109 
 
Årsredovisning 2018 - Verksamhetsberättelse 
 

Genomgång av verksamhetsberättelse för 2018, kopplat till 

årsredovisningen 2018. 

 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse Tillväxtutskottet 2018 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och 

ska sen överlämna den till kommunstyrelsen. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu §  16  Dnr: 9019/116.109 
 
Månadsrapport 
 

Genomgång av Tillväxtutskottets månadsrapport.  

 

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport jan – feb 2019 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

https://drive.google.com/open?id=1NdNTJevVjZ270hqogQRNUnM1qUnIXUXa
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

Tvu § 17  Dnr: 9019/117.109 
 
Ombudgeteringar 
 

Genomgång av föreslagna ombudgeteringar inom Tillväxt. 

 

Beslutsunderlag 

- Ombudgeteringar Tillväxt 

 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna förslaget till 

ombudgetering. 

https://drive.google.com/open?id=1NdNTJevVjZ270hqogQRNUnM1qUnIXUXa
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tillväxtchef 

Bygdeå Hembygdsförening 
 

 

 

Tvu § 18   Dnr: 9019/110.109 
 
Angående skrivelse Bygdeå Hembygdsförening 
 
Samtliga föreningar informerades under 2017 om förändringen i policyn 

utifrån föreningarnas egna önskemål. Däremot har Bygdeå 

hembygdsförening rätt i att det inte lyftes politiskt. Ny policy arbetas 

fram under 2019 i samverkan med föreningar och studieförbund. 
 

Eftersom bidraget i sig inte ligger under 8.0 i policyn som en verksamhet 

utan driftbidrag för underhåll av byggnad föreslår Tillväxt att bevilja 

ansökan med 70 % av sökt belopp enligt paragraf 5.0 anläggningsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

- Policy Föreningsbidrag 2015 

- Tjänsteskrivelse (2019-02-26) 

- Skrivelse från Bygdeå Hembygdsförening 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar att bevilja ansökan med 70 % av sökt belopp 

enligt paragraf 5.0 anläggningsbidrag

https://drive.google.com/open?id=136WGooZKL9fJZ_DX-OcEgviYEp5LcJvJ
https://drive.google.com/open?id=12tlrkLVE9OCUJVtt1kWZ4dAIuwUE6RLI
https://drive.google.com/open?id=1bgBXAnnRD2n8yRXPXH-1IrKHQCCYWyha
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Tvu § 19   Dnr:  
 
Information om Samhällsgalan 
 

Magnus Hansson informerade om Samhällsgalan, som kommer 

genomföras den 3 maj. Nomineringar går ut från och med idag, 12 

mars. 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna.
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   KS  

 

 

Tvu § 20   Dnr:  
 
Information om Nationaldagsfirandet 
 

Tillväxtchef Magnus Hansson informerade om 

Nationaldagsfirandet och dess koncept. Vidare informerade 

Tillväxtchefen om den planerade skolavslutningen under våren. 

 

Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna.  

 


