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Mimmi Norgren Hansson(S) 

Robert Lindgren (S) 

Lars Tängdén (C) 

Ingrid Sundbom (C) 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Karin Ahnqvist, Kommunchef (§§125-163) 
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Karin Rönnblom, Personalstrateg (§§125-163) 

Mona Andersson (S), närvarande ersättare (§§125-163) 

Mimmi Norgren Hansson (S), närvarande ersättare (§§125-163) 

Gabrielle Boström (KD), Insynsplats (§§125-163) 

 

 
 

Utses att justera Lars Tängdén 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 125 - 164 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

 

Datum för anslags uppsättande                  2019-09-24 Datum för anslags nedtagande    2019-10-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 125  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Arbetsutskottets beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén till justerare för 

dagens protokoll. 
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Au § 126  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
En informationspunkt om personalchef läggs till.  

 

Därefter godkänns föredragningslistan. 
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Au § 127  Dnr:  
 

Redovisning av konsekvensanalys om 
införandet av HR-systemet från 
ledningsgruppen 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen 
 

Ärendesammanfattning 
Personalstrateg Karin Rönnblom informerade om arbetet med 

konsekvensanalysen, och att nya enkäter ej har genomförts inom 

Umeåregionen. Därmed skulle det vara intressant att genomföra en 

egen enkät kring HR-systemet enbart i Robertsfors kommun, för att 

på så vis kunna genomföra en konsekvensanalys.  
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   Personalstrateg  

 

 

Au § 128   Dnr: 9019/324.109 
 

Beslut om undertecknande av Lokalt 
Kollektivavtal– LOK Krislägesavtal med 
Kommunal 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar om att underteckna LOK Krislägesavtal 

med Kommunal. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning av centralt träffad uppgörelse om krislägesavtal där 

centrala parter tillsammans har utformat 

överenskommelsehandlingen ska avtalsslutande parter underteckna 

denna för att den centrala uppgörelsen ska äga tillämpning. 

Avtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som 

anställs särskilt i följande fall 

 

a) arbetstagare som är anställd i en kommun, region, ett 

kommunalförbund eller ett kommunalt företag och omfattas av 

annat kollektivavtal än Huvudöverenskommelse om lön och 

allmänna anställningsvillkor, HÖK, Överenskommelse om lön och 

allmänna anställningsvillkor, ÖLA, eller 

 

b) arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse , Lokalt kollektivavtal-LOK 

Krislägesavtal 2019-09-09 

- Lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal 

- Krislägesavtal bilagor 

- krislagesavtal-bilaga-1 

- krislagesavtal-bilaga-2 

- krislagesavtal-bilaga-3 
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Au § 129  Dnr:  
 

Månadsrapport augusti 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för augusti. 

 

Beslutsunderlag:  

- Månadsrapport augusti 
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Au § 130   Dnr:  
 

Information om pågående rekrytering av 
Personalchef 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
 

Ärendesammanfattning 
Karin Ahnqvist informerade om den pågående rekryteringen av 

Personalchef, som aktualiserades efter att rekryteringen av 

Rehabkoordinatorn hade genomförts. 

 
 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2019-09-19            Sida 10         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 131   Dnr: 9019/318.109 
 

Revisionsrapport – Granskning av 
framtidens äldreomsorg 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten skickas vidare till 

Socialutskottet för beredning och handläggning. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns revisorer har gjort en granskning av äldreomsorgen 

med fokus på 1) Långsiktig planering 2) Strategier för framtida utbud av 

äldreomsorg 3) Beslutsunderlag. Utifrån resultaten har en 

revisionsrapport med rekommendationer sammanställts och ska nu 

presenteras för Kommunstyrelsen,. 

 

Beslutsunderlag:  

- Revisionsrapport - Granskning av framtidens äldreomsorg 

(9019318.109) 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att ” Kommunstyrelsen beslutar att 

rapporten skickas vidare till Socialutskottet för beredning och 

handläggning”. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Lars Tängdéns yrkande till beslut och finner att 

yrkandet vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Au § 132   Dnr: 9019/316.109 
    

Investeringsbudget 2020-2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Kommunchef 

för att sammanställa ett samlat underlag utifrån inkomna förslag 

från utskotten. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns antagna redovisningsprincip K3 gäller för 

större bolag och organisationer. Det ger förutsättningar och 

begränsningar för hur vi får hantera och redovisa våra intäkter och 

kostnader. Inte minst har K3 som princip inneburit stora 

förändringar i synen på kommunens anläggningstillgång 

(fastigheter mm). Varje objekt (ex hus) ska nu delas in med skilda 

nyttjandeperioder i komponenter. Varje komponent ska skrivas av 

var för sig över nyttjandeperioden. Detta förändrar kommunens 

avskrivningsutrymme (sammantagna värdet av komponenternas 

årliga minskade värde i jämförelse med anskaffningsvärdet). 

  

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för 

investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och 

räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en 

påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar 

investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga 

budgetutrymmet för verksamhet.  

 

Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning och 

kapitalkostnader men samtidigt ge minskade 

verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för 

underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan en högre 

investering säkerställa minskade driftskostnader.  

  

Robertsfors kommun har de senaste tre åren åter ökat sin 

investeringsvolym. Inte minst har ett antal förskolesatsningar 

bidragit till att öka avskrivningskostnaderna de kommande åren.  

 

Investeringsutrymmet för kommande år tar i första han hänsyn till 

avskrivningsutrymmet och har beslutats till 18,5 mkr för 2020, 19 

mkr för 2021 och 19,5 mkr för 2022. I det fall att kommunstyrelsen 

eller andra nämnder kan påvisa att en investering utöver angivet 

utrymme kan hanteras genom minskande driftskostnader i 

verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnaden, kan 

kommunfullmäktige godkänna den investeringen. 

Kommunfullmäktige kan även godta en något lägre investeringar  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Forts. Au § 132 
 

något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex om större 

investering behöver göras år tre på mandatperioden.   

Redovisning av månadsrapport april. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget KF 2020 (2019-08-21) 

- Investeringsäskanden 2020-2022 

- Sammanställning underlag per äskanden 

- Köksutredning 

- Utredning Tundalsskolan 

- Verksamhetens förslag utredning Tundals 

- Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2) 

- Tundalsskolan underlag för bedömmning av alternativ 

- Investeringsäskanden BOU  

- Fördelning av klumpanslaget BOU 

- Underlag för investering i ett-till-ett i grundskolan  

- Ekonomisk del av IKT STRATEGI BOU 

- Protokoll SHBU 190916 

- Protokoll BOU 190916 

- Protokoll SU 190917 

- Protokoll TVU 190917 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på återremiss av ärendet till Kommunchef 

för att sammanställa ett underlag utifrån inkomna förslag från 

utskotten.  

 

Lars Tängdén (C): Yrkar bifall på Patrik Nilssons 

återremissyrkande. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande mot Sociala, Tillväxt-, 

Barn- och utbildnings- och Samhällsbyggnadsutskottets förslag till 

beslut och finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 
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Au § 133  Dnr: 9019/331.109 
 

Redovisning av delårsbokslut 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet för 2019 
 

Ärendesammanfattning 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av 

kommunens samlade verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse 

samt personal. 

  

Kommunens resultat uppgår till 12 021 tkr per augusti. Prognos per 

helår uppgår till – 5 700 tkr. Där verksamheterna prognostiserar ett 

underskott på 11 752 tkr, avskrivningarna prognostiseras ge ett 

underskott på 1 000 tkr och finansnettot och skatteintäkterna 

prognostiseras ge ett överskott på 1 200 miljoner respektive 400 

tkr. I prognosen per helår ingår även realisationsvinst med 1 000 

tkr med anledning av försäljning av fastighet under 2018. 

  

Prognostiserat resultat motsvarar inte 1 % av skatter och generella 

statsbidrag vilket innebär att man inte når upp till kommunens 

finansiella mål. Om prognosen håller innebär det att underskottet 

måste återställas inom tre år. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse delår 2019 

- Delårsbokslut 2019 

- Månadsrapport sociala 1901-0908

https://drive.google.com/open?id=1Np2A8kktv8-R53ARCa7nMHtjBG_EtZr4
https://drive.google.com/open?id=1L1qVNrgczhFtl4VXcwIa_P4IJbHcK-P-
https://drive.google.com/open?id=1AGvYCg4fGzI6Ti7of5TscssJwDr2o7Pl
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   Kommunchef 

Ekonomichef 
Sektorcheferna 

 

 

 

Au § 134   Dnr: 9019/330.109 
    

Åtgärder för verksamheter med underskott 
delår 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att gå vidare med 

föreslagna åtgärder för budget i balans. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att sektorerna arbetar med åtgärder för 

att minska underskott på 2019 

 

 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att ett tydligare underlag kring de 

föreslagna åtgärderna tas fram inför 

Kommunstyrelsesammanträdet.  

 

Arbetsutskottet beslutar att sektorcheferna ska närvara vid 

Kommunstyrelsesammanträdet. 

 
Ärendesammanfattning 
Delårsbokslutet för januari-augusti 2019 visar på ett prognostiserat 

underskott för helåret 2019 för flertalet verksamheter. För att 

minska det prognostiserade underskottet har analys gjorts av 

underskotten och åtgärder krävs inom verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse analys av verksamhet med underskott 

2019 

- Tjänsteskrivelse analys av verksamhet med underskott 

2019 (Tillväxt) 

- Tjänsteskrivelse Kommunchef - Åtgärder för verksamheter 

med underskott (2019-09-17) 

- Åtgärder för kommunstyrelsen budget i balans 2019 och 

2020  

- Analys av verksamheter med underskott  

- Analys av verksamheter med underskott (TVU)  

- Analys av verksamheter med underskott (SHBU) 

- Analys av verksamheter med underskott (BOU)  

- Analys av verksamheter med underskott (SU) 

- Protokoll SHBU 190916 

- Protokoll BOU 190916 

- Protokoll SU 190917 

- Protokoll TVU 190917 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2019-09-19            Sida 15         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef 

Ekonomichef 
Sektorcheferna 

 

 

 

Forts. Au § 134 
 
Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på beslutsformuleringen 

”Kommunstyrelsen beslutar att arbeta utifrån föreslagna åtgärder 

för att minska underskott på 2019” ändras till  ”Kommunstyrelsen 

beslutar att sektorerna arbetar med åtgärder för att minska 

underskott på 2019” 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar på tydligare förslag till beslut på vad 

utskotten faktiskt ska göra, då detta inte tydligt framgår i 

utskottsbesluten. Önskar muntlig redovisning från respektive 

sektorchef vid Kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande mot Sociala, Tillväxt-, 

Barn- och utbildnings- och Samhällsbyggnadsutskottets förslag till 

beslut och finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdéns tilläggsyrkande till beslut och 

finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Au § 135   Dnr: 9019/323.109 
    

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2020-2022 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 

 

- att göra följande tillägg eller omformuleringar i föreslagen 

verksamhetsplan för KS 2020 och därefter fastställs: 

- Under 1) Hållbara Livssituation & är attraktiv att bo i: 

Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 

praktikplatser/år för deltagare från Samordningsteamet, 

samt handledare. 

- Under 3) Hållbar samhällsutveckling med ett gott 

näringslivsklimat 

Att genom Bruksam få ner mängden avfall genom åtgärder 

för att återvinna och återanvända. 

 

- Försäljning av Flarkens skola kan ske först efter det att 

invånarna i Flarken fått yttrat sig i ärendet. Ärendet 

kommuniceras med Flarkens byaråd, Flarkens 

folketshusförening, samt övriga föreningar och företag i 

Flarken. 

- Försäljning av Tullgården i Ratan kan ske först efter att 

invånarna i Ratan fått information och yttrat sig i ärendet. 

Ärendet kommuniceras med Ratans byalag.  

 

- Att nämnda punkt (p5) under det övergripande målet 

”hållbar livssituation” bör strykas ur förslaget till KS 

verksamhetsplan 2020. 

- Att punkten ” Att kommunen som arbetsgivare fokuserar 

på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara en 

attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal”  flyttas från det 

övergripande målet ”God folkhälsa och utbildning” till 

”Hållbar livssituation, attraktiv att bo i.” Vidare bör 

sjukfrånvaron mätas för att följa upp målet. 

 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Önskar att ett tydligare, sammanfattat underlag 

om Budgeten tas fram tills kommande 

Kommunstyrelsesammanträde.  
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Forts. Au § 135 
 

Ärendesammanfattning 
I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2019 mål och medel för kommunens 

verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens 

utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att 

balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, 

internkontroll och återrapport.  

  

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse 

och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag 

och ansvar. Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid 

konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de 

ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen 

har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande 

generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt 

underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom 

följande tre år. 

   

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram 

av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens 

och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i 

kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten 

fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för 

kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag 

finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen 

budget samt förslag till åtgärder. 

  

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i 

sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande 

år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och 

åtagandet genom reglementet. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan och budget KS 2020 

- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2020 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 

- Bilaga 1 KS rader 

- Bilaga 2 förslag till utformning av månadsrapport 

- Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen 

verksamhetsbudget 

- Tjänsteskrivelse från TVU-chef - Förslag tillägg och 

förändringar 
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Forts. Au § 135 
 

- TVU inskick - presentation 

20190830medanteckningarutskick 

- Förslag tillägg eller förändringar (Soc) 

- Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen 

verksamhetsbudget (Soc)   

- Kommunals synpunkter vid samverkan 

- Protokoll SHBU 190916 

- Protokoll BOU 190916 

- Protokoll SU 190917 

- Protokoll TVU 190917 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på att ta bort punkten ”förvaltningen 

omgående inleder arbete med åtgärder för att klara budget i balans 

2020” för förslaget till beslut. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande mot Sociala, Tillväxt-, 

Barn- och utbildnings- och Samhällsbyggnadsutskottets förslag till 

beslut och finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 
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Au § 136   Dnr: 9019/325.109 
 

Beslut om Internkontroll 2019 och 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 

2019 (2019-09-09)” och ”Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-

09-09)” som internkontrollplaner för Kommunstyrelsens 

verksamhet år 2019 respektive år 2020. 

 
Ärendesammanfattning 
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. På grund 

av avsaknad Internkontrollplan för år 2019 föreslås det att både en 

Internkontrollplan för 2019 och en Internkontrollplan för 2020 

antas.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019 & 2020 

- Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-09-09) 

- Internkontrollplan Förslag 2020 (2019-09-09) 

- Protokoll SHBU 190916 

- Protokoll BOU 190916 

- Protokoll SU 190917 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 137   Dnr: 9019/305.109 
 

Skrivelse från BRIS 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå denna ansökan om bidrag. 

 
Ärendesammanfattning 
BRIS region Nord har inkommit med en skrivelse riktad till 

Kommunstyrelsen i Robertsfors kommun där de redovisar sin 

verksamhet samt sin förhoppning om att Robertsfors kommun vill 

bidra till deras verksamhet med 20.000 kr eller mer. 

 

Beslutsunderlag:  

- Skrivelse - BRIS  

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på att avslå denna ansökan om bidrag 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande till beslut och finner att 

Patrik Nilssons yrkande vinner bifall.  
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   Kommunchef  

 

 

Au § 138   Dnr: 9019/326.109 
 

Sammanträdesdagar 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen ge till Kommunchefen till uppdrag att göra ett 

underlag där det blir fem stycken 

Kommunfullmäktigesammanträden med tillhörande utskottsmöten. 

Fullmäktigesammanträdena därmed vara 2 mars, 17 april, 22 juni, 

2 november och 14 december. 

  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige om att anta 

förslaget om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige i 

enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2020 - Utkast (v.3 2019-

09-19)”. 

 

Särskilt yttrande 
 Robert Lindgren (S): Önskar ett nytt underlag där 

sammanträdesdagarna listas upp, istället för att ligga i ett schema 

som de gör nu. 
 

Ärendesammanfattning 
Ett utkast för sammanträdesdagar under 2020 för Robertsfors 

kommuns fullmäktige, styrelse samt utskott har tagits fram för 

beslut. Respektive sammanträdesdagar måste antas av 

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2020 

- Sammanträdesdagar 2020 - Utkast (v.2 2019-08-21) 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar på fem stycken 

Kommunfullmäktigesammanträden under 2020 med tillhörande 

utskottsmöten. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Robert Lindgrens yrkande mot Kommunchefens 

förslag till beslut och finner att Robert Lindgrens yrkande vinner 

bifall.  
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Au § 139   Dnr: 9019/332.109 
 

Kulturkommun 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna erbjudandet om att vara 

Kulturkommun 2020.  

 

Tillväxtchef och Tillväxtpresidiet får till uppdrag att teckna ett 

avtal kopplat till att vara Kulturkommun 2020. 

 
Ärendesammanfattning 
Det har inkommit ett erbjudande om att Robertsfors kommun ska 

vara Kulturkommun 2020. 

 

Beslutsunderlag 
- Robertsfors kommun Mail - Intresseanmälan om 

Kulturkommun 2020 

- Robertsfors kommun Mail - VB_ Årets Kulturkommun i 

Västerbotten 

- Årets kulturkommun 2020 

- Protokoll TVU 190917, §39 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på att Tillväxtchef och Tillväxtpresidiet 

får till uppdrag att teckna ett avtal kopplat till att vara Kommun 

2020. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons tilläggsyrkande till beslut och  

finner att Patrik Nilssons tilläggsyrkande vinner bifall.  
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Au § 140   Dnr: 9019/317.109 
 

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansökningstiden för 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar ändras till 15 december. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att reglerna för övriga 

organisationer/föreningar som söker bidrag även ska gälla 

kulturföreningar, varpå texten i policyn kompletteras med: 

 
“Som ett villkor för att kunna erhålla kommunala bidrag skall 

föreningen/organisationen årligen till kommunens Tillväxtsektor inlämna 

kopior på organisationens årsredovisning i form av 

verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse. 

Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen, eller snarast efter 

årsmötet” 

 

Ärendesammanfattning 
I Robertsfors Kulturråd har frågan om ändrad ansökningstid för 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar tagits upp. Då 

föreningarnas verksamhet, såsom föreställningar, föreläsningar, 

olika typer av kulturcaféer etc., gärna planeras inför varje nytt år 

finns önskemål från föreningarna om att få besked om beviljade 

bidrag tidigt på året. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar 

(2019-09-04) 

- Policy Föreningsbidrag 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 141   Dnr: 9019/333.109 
 

Integrationsstrategi Robertsfors kommun 
 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att en Integrationsstrategi tas fram 

för Robertsfors kommun, som ska sammankopplas med 

Verksamhetsplan 2020-2022. 

 

Ärendesammanfattning 
En ny Utvecklingsstrategi för integration har antagits av 

Västerbotten. Det har från KS håll efterfrågats att Tillväxtutskottet 

behandlar denna strategi och plockar ner den lokalt till vår kommun 

genom att precisera vilka våra mål och strategier är för 

flyktingmottagandet med mera.   

 

Bilaga: 

- Digital_Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 142  Dnr: 9018/121.109 
 

Kompisprojektet - Åtgärdsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga ”Återrapport 

Kompis TVU 20190917” och uppdrar åt förvaltningen att arbeta 

vidare med frågan om att utveckla kommunens hamnar samt 

löpande återrapportera årligen om hur processerna har gått. 

 

Ärendesammanfattning 
Utifrån ESAMS rapport KOMPIS har ett förslag på Åtgärdsplan 

tagits fram från Tillväxtsektorn. Kommunstyrelsen beslutade att 

tillskjuta åtgärdsplanen till respektive utskott för beredningen av 

förslag till beslut, senast 2019-09-30 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse Kompis 2019-09-06 TVU 

- Återrapport Kompis TVU 20190917 

- Bilaga Led längs kusten 

- Åtgärdsplan utifrån projekt KOMPIS 

- Rapport KOMPIS 

- Hamnarna i fokus 

- Protokoll TVU 2019-03-12 

- Protokoll AU 2019-03-25 

- Protokoll KS 2019-04-08 
- Protokoll TVU 190917 

- Protokoll SHBU 190916 
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Au § 143  Dnr: 9018/342.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 9/2018 
om bidrag till att hålla hus på landet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om att 

avslå medborgarförslaget,  

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 9/2018, lagt av Inge Lindström, är ett förslag om 

att Robertsfors kommun ger nybyggnadsbidrag till de som 

renoverar obebodda hus. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag 9.2018 

- Beredning Medborgarförslag 9.2018 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att enbart avslå medborgarförslag, och ta 

bort resterande delen av förslaget. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande till beslut och finner att 

Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 
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Au § 144   Dnr: 9019/182.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 7/2019 - 
avseende telefonkiosk i Flarken 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget samt uppdra till Kommunstyrelsen att 

möjliggöra Flarkens Byaråds frakt av telefonkiosken och 

iordningsställa den av tjänsteskrivelse 2019-06-26 föreslagen skylt 

eller plakett med informationstext. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget gäller en flytt av den telefonkiosk som i dag 

står vid Bruksmuséet i Robertsfors till Flarken. Telefonkiosken 

tillverkades på 1980-talet av Flarkens snickeri efter modellen 

Pagod från 1901, den första telefonkiosken som tillverkades i 

Sverige. Placeringen av telefonkiosken föreslås bli i parken intill 

platsen där det nedbrunna Flarkens snickeri låg, som ett 

minnesmärke över ett av kommunens äldsta företag. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse 2019-06-26 

- Medborgarförslag 7/2019 

- E-postutväxling mellan Åsa Grenholm och Sara Forsberg 2019-

05-16 

- Protokoll TVU 190917 
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   Kommunchef  

 

 

Au § 145   Dnr: 9015/201.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 5/2015 
avseende Koloniträdgårdsområde 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 5/2015. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till Kommunchefen att se över 

formuleringen i underlaget innan det presenteras till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Under oktober 2015 inkom ett medborgarförslag som önskade att 

Robertsfors kommun skulle ordna ett koloniträdgårdsområde. 

Medborgarförslaget önskade även att koloniträdgården skulle ligga 

inom cykelavstånd från centrum, helst vara nära Rickleån, omfatta 

mellan 3000-4000 kvadratmeter och att området skulle arrenderas 

ut till en bildad förening. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag 5.2015 (2019-05-

26) 

- Medborgarförslag 5.2015 

- Protokoll TVU 190917 
 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar på att ge Kommunchefen till uppdrag att 

se över formuleringen i underlaget innan det presenteras till 

Kommunstyrelsen.  

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Lars Tängdéns yrkande till beslut och finner att 

Lars Tängdéns yrkande vinner bifall. 
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Au § 146   Dnr: 9013/66.109 
 

Besvarande av Motion 5/2013 – Ishall 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motion 

5/2013. 

 

Ärendesammanfattning 
Under mars 2013 inkom en motion som efterfrågade en utredning 

av möjligheten att upprätta en ishall i Robertsfors kommun, vilket 

inkluderade undersökning av dess placering samt eventuell extern 

finansiering.  

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse - Svar på motion 5.2013 

- Motion 5/2013 

- 130528_bilaga skrivelse MN motion 5-2013 

- Protokoll KS 130528 § 76 

- Protokoll KS 140401 § 46 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 147   Dnr: 9019/27.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 1/2019 
om välkomstbrev till nyinflyttade 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla medborgarförslaget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till 

Kommunstyrelsen att återuppta välkomnandet till samtliga 

myndiga inflyttade med ett utskick och att detta görs ca 1 gång per 

månad till de som flyttat in sedan förra utskicket. Innehållet i 

utskicket skall inkludera ett välkomstbrev där det bland annat 

beskrivs var den inflyttade kan hitta information om kommunen. 

Med detta upphör utskicken med rabattkuponger och tårtcheckar. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 1/2019, lagt av Gunnar Johansson, är ett förslag 

om att det införs rutiner för hur de som flyttar in till kommunen 

välkomnas. 

 

Bilaga: 

- Tjänsteskrivelse om medborgarföslag 1.2019 (2019-08-22) 

- Medborgarförslag 1.2019 

- Beredning Medborgarförslag 1 2019 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 148   Dnr: 9019/313.109 
 

Jämställdhetschecklista - Beslut om 
ändring av tjänsteskrivelsemallen 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Robertsfors kommun inför jämställdhetsperspektiv samt 

barnperspektiv till dem tjänsteskrivelser som kräver politiska 

beslut.  

 

2. Implementeringen av perspektiven ska ske i 

tjänsteskrivelsemallarna genom att rubriken “konsekvenser för 

Patient/Medborgare” byts ut mot “konsekvenser för kvinnor 

och män, flickor och pojkar“. 

 

3. Kommunchef ges till uppdrag att säkerställa att nödvändiga 

utbildningsinsatser genomförs, inför implementeringen av 

jämställdhets- och barnperspektivet i förvaltningens 

tjänsteskrivelser.   

 

Ärendesammanfattning 
Efter att två motioner (dnr: 9015/49.109 och 9015/220.109) om 

införandet av checklista och ett nytt perspektiv i beslutsfattande 

processer skickades in beslutade man att göra en utredning och ta 

fram vilken/vilka perspektiv som skulle vara mest relevant att ha 

med i tjänsteskrivelsemallen. Utredningen kom fram till att det är 

jämställdhets- och barnperspektivet som är högst prioriterat. Det är 

kommunstyrelsen som ska ta beslut om det här i enlighet med deras 

reglemente.  

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2019-06-27 

- Utredning om ändring av tjänsteskrivelsemallen 2019-06-27 

- Mall tjänsteskrivelser (Original) 2019-06-27 

- Mall tjänsteskrivelser Förslaget 2019-06-27 

- Jämställdhetschecklista för både handläggare och politiker, 

Robertsfors Kommun 2019-06-27 

- Protokoll KF 160418 § 28 

- Protokoll KF 161205 § 86 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 149   Dnr: 9019/307.109 
 

Beslut om Machakos-Busia 
breddningsprojekt 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun inte ska skicka 

in någon ansökan om Utveckling/Breddning-projekt till ICLD. 

 

Ärendesammanfattning 
Sedan många år tillbaka har Robertsfors kommun haft 

projektsamarbeten med såväl Machakos County (Kenya) som 

Busia Municipality (Uganda). Nu när Busia-projektet är över och 

Machakos-projektet närmar sig sitt sista år har möjligheten att 

utveckla ett trepartssamarbete diskuterats, vilket skulle inledas med 

ett Utveckling/Breddningsprojekt genom projektfinansiären ICLD. 

Nu måste Robertsfors kommun ta beslut om samarbetet ska 

fortsätta och ifall en ansökan ska skickas in till ICLD. 

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2019-08-28 

- Riktlinjer-programmet-kommunalt-partnerskap-2019-01-01 

(s.7) 

- ansokan-utveckling-breddning-2018 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 150   Dnr: 9019/315.109 
 

Robertsfors på Grand 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

 Robertsfors kommun avstår från arrangemanget 

”Robertsfors på Grand 2020”. 

 beslutet motiveras utifrån rådande ekonomiskt läge och den 

osäkerhet som föreligger. 

 Robertsfors kommun inte stänger möjligheten för nya 

arrangemang 2021 eller 2022 

 

Ärendesammanfattning 
Skrivelse från Näringslivsstrateg rörande möjligheten att 

Robertsfors ska vara på Grand 2020 utifrån tidigare önskemål från 

TVU, med tillhörande rekommendationer kring hur Robertsfors 

kommun bör ställa sig till denna fråga. 

 

Bilagor 
- Rekommendation Tvu Grand 2020 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 151   Dnr: 9019/327.109 
 

Uppdragsavtal destinationsutveckling 
VUAB och Umeåregionen fr o m 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun beslutar anta 

det föreslagna uppdragsavtalet enligt bilaga “Förslag 

Uppdragsavtal destinationsutveckling VUAB och Umeåregionen fr 

o m 2020” med och Visit Umeå AB för destinationsutveckling i 

Umeåregionen. 

 

Ärendesammanfattning 
Inför verksamhetsåret 2019 tecknade kommunerna i 

Umeåregionen, Örnsköldsviks kommun undantaget, ett 

tilläggsavtal till det befintliga samverkansavtalet som löpt sedan 

2012 för turismsamarbete i regionen, med Visit Umeå AB 

(VUAB). Bakgrunden till detta var att Umeå Kommun beslutat att 

överföra all sin privatturistiska verksamhet till regionens 

destinationsbolag Visit Umeå AB från 1 januari 2019 och i och 

med detta behövdes en ny avtalspart. Tilläggsavtalet löper ut den 

31 december 2019. 

 

Uppdraget till VUAB och Umeåregionens turismsamordningsgrupp 

(TURSAM) har under 2019 varit att ta fram och förankra ett 

förslag till ett nytt avtal för samarbete beträffande besöksnäringen i 

Umeåregionen (exkl. Örnsköldsvik). Arbetet med att ta fram och 

förankra avtalet har pågått under 2019 genom möten med 

kommunledning och tjänstepersoner, vid näringslivsträffar och via 

enskilda företagsbesök. 

 

Innehållet i det nya förslaget till uppdragsavtal bygger på den 

gemensamt framtagna strategin för privatturismen och innefattar 

destinationsutveckling, marknadsföring/införsäljning, 

samarbete/samverkan samt omvärldsbevakning/ research/analys. 

Den största skillnaden i det gamla avtalet och det föreslagna 

avtalet är den gemensamma satsningen på destinationsutveckling 

av potentiella utvecklingsområden som kan driva inresande och 

tillväxt. 

 

Förslaget till uppdragsavtal presenterades för 

kommunchefsgruppen den 22 augusti 2019. Kommunchefsgruppen 

ställde sig positiv till avtalsförslaget och beslutade att det ska tas 

vidare för beslut i respektive kommun. Det nya uppdragsavtalet 

kommer, under förutsättning att beslut fattas i respektive 
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Forts. § 151 
 

samverkande kommun, att ersätta det tidigare nämnda 

samverkansavtalet (Samverkansavtal om gemensam 

turistinformation i Umeåregionen). 

 

Beslutet bör fattas i respektive samverkande kommun innan 

oktober månads utgång så att tid finns att planera 2020 år 

verksamhetsår. 

 

 

Bilagor 
- Förslag Uppdragsavtal destinationsutveckling VUAB och 

Umeåregionen fr o m 2020 

- Ärendebeskrivning Uppdragsavtal VUAB och Umeåregionen 

augusti 2019 

- Protokoll TVU 190917 
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Au § 152   Dnr: 9019/337.109 
 

Prioriteringsordning LEG personal 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna utifrån bilaga 

“Prioriteringsordning” och att dessa ska gälla från och med 1 

oktober 2019. 

 
Ärendesammanfattning 
Ett dokument har upprättats. Dokumentet behandlar 

prioriteringsordning vid aktualisering av nya ärenden samt ger en 

vägledning för legitimerad personal i det dagliga arbetet i 

förhållande till Särskilda Boenden, Korttidsboende och Ordinärt 

boende. 

 

Beslutsunderlag:  

- Prioriteringsordning 

- Protokoll SOC 190917 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar på att förändra datumet till 1 oktober 

2019. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Robert Lindgrens yrkande mot förslaget till 

beslut och finner att  Robert Lindgrens yrkande vinner bifall. 
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Au § 153   Dnr: 9019/338.109 
 

Reviderade rutiner och riktlinjer 
Ekonomiskt bistånd  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna utifrån bilaga 

“Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd” och att dessa ska gälla 

från och med 1 oktober 2019. 

 
Ärendesammanfattning 
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd är upprättade. 

Riktlinjerna återremitterades från Kommunstyrelsen och har 

därefter reviderats. Ändringen består i att termen “socialnämnden” 

tagits bort från dokumentet.   

 

I den handling som bifogats finns också rutiner som anställda 

kommer att arbeta efter. Handlingen innehåller således både 

riktlinjer som ni fattar beslut om, samt rutiner för hur arbetet ska 

genomföras. Att detta dokument nu är samlat och upprättat 

kommer att innebära en mera rättssäker handläggning. Därefter 

föreslås att revidering av dessa ska ske en gång per år. 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar på att förändra datumet till 1 oktober 

2019. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Robert Lindgrens yrkande mot förslaget till 

beslut och finner att  Robert Lindgrens yrkande vinner bifall. 

 

Beslutsunderlag:  

- Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 

- Protokoll SOC 190917 
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Au § 154   Dnr: 9019/339.109 
 

Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar i 

Kommunstyrelsens delegationsordning inom 

samhällsbyggnadsutskottets område, enligt bilaga ” Förslag till ny 

delegationsordning gällande tobaksområdet. (2019-08-26)” 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning av att en ny tobakslag (Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter) trädde i kraft 1 juli 2019 behövs en 

revidering av delegationsordningen. Tobakstillsyn ligger inom 

samhällsbyggnadsutskottets område. 

  

Enligt förslaget ges samma delegation som vid tidigare lagstiftning. 

Eftersom tillsynsobjekt delvis omfattas av den gamla lagstiftningen 

tills de beviljats tillstånd enligt nya lagen, så kvarstår 

delegationsordningen utifrån gamla tobakslagen. 

 

Beslutsunderlag:  

- Förslag till ny delegationsordning gällande tobaksområdet. 

(2019-08-26) 

- Tjänsteskrivelse 2019-05-03 

- Protokoll SHBU 2019-09-16 
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   Sektorchefer för TVU, SU och BOU  

 

 

Au § 155  Dnr: 9019/340.109 
   

Höjd timtaxa gällande lokalvården 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottets beslutar att ärendet återremitteras till 

sektorcheferna i Barn- och utbildning, Sociala och 

Tillväxtsektorerna för att de ska få tycka till om förslaget. 

 
Ärendesammanfattning 
Om Lokalvården inte får höja timtaxan men samtidigt får förhöjda 

kostnader medan intäkter/taxor ligger kvar på samma nivå, 272 

kr/timme så måste vi redan nu se hur detta påverkar Lokalvården 

som verksamhet och i sin tur alla kommunens verksamheter som är 

beroende av lokalvård i sina fastigheter för att de skall kunna 

bedriva sina verksamheter med hög kvalitét. 

  

I dagsläget och med nuvarande taxa nivå finns ingen möjlighet att 

leverera en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2019-08-20 

- Skrivelse från 2018 som avslogs då. 

- Protokoll SHBU 2019-09-16 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar på återremiss till sektorcheferna i Barn- 

och utbildning, Sociala och Tillväxtsektorerna för att de ska få 

tycka till om förslaget. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Lars Tängdéns återremissyrkande till beslut och 

finner att återremissyrkandet finner bifall.
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   BOU-chef  

 

 

Au § 156  Dnr: 9019/341.109 
 

Slutrapport för Samverkan för bästa skola 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlämnar rapporten 

till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet beslutar att en presentation av slutrapporten ska 

göras av BOU-chef i samband med Kommunstyrelsesammanträdet. 

 

Ärendesammanfattning 
Utifrån att Tundalsskolan under en tioårsperiod haft sämre resultat 

än förväntat och att Skolinspektionen vid inspektioner 2010 och 

2015 konstaterade brister i våra verksamheter erbjöd Skolverket 

Tundalsskolan 4-6 och Tundalsskolan 7-9 att ingå i den statliga 

satsningen Samverkan för bästa skola 2016. Samverkan för bästa 

skola har inneburit att Tundalsskolan tillsammans med processtöd 

från Skolverket arbetat med att identifiera orsaker till låg 

måluppfyllelse samt med att formulera utvecklingsområden för att 

därefter planera, genomföra och följa insatser. Robertsfors 

kommun valde att på egen hand möjliggöra att de flesta av 

insatserna genomfördes på kommunens samtliga skolenheter. 

 

Beslutsunderlag:  

- Rapport 

- Protokoll BOU 2019-09-16 
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Au § 157   Dnr: 9019/342.109 
 

Elevhälsan i Robertsfors kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att utse Hilda Vidmark till 

verksamhetschef för elevhälsan med möjlighet att delegera det 

medicinska ledningsansvaret (MLA). 

 
Ärendesammanfattning 
Under ett antal år har Robertsfors kommun (Tundalsskolan 4-9 

primärt) genomfört ”Samverkan för bästa skola” med processtöd 

från Skolverket. Syftet har varit att nå en högre måluppfyllelse 

vilket inneburit ett arbete med att identifiera orsaker till låg 

måluppfyllelse samt att formulera utvecklingsområden för att 

därefter planera, genomföra och följa upp insatser. Robertsfors 

kommun valde att på egen hand möjliggöra att de flesta av 

insatserna genomfördes på kommunens samtliga skolenheter. 

  

Brister i elevhälsans funktion identifierades som en bidragande 

orsak till flera utvecklingsområden i båda nulägesanalyserna. Låg 

andel A-E samt låg andel behöriga till gymnasieskolans nationella 

program, låga studieresultat för elever i sociala och emotionella 

svårigheter samt låg måluppfyllelse för pojkar bedömdes vara 

utvecklingsområden där brister i elevhälsan bidragit till problemen. 

Insatser i syfte att förbättra elevhälsan har därför ingått i flera av 

utvecklingsområdena. Detta har bland annat lett fram till förändrad 

organisation av skolornas EHT (Elevhälsoteam) och deras 

arbetssätt. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 2019-09-16 
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Au § 158   Dnr: 9019/343.109 
 

Samråd gällande Föreskrifter om 
avfallshantering i Robertsfors kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till föreskrifter om 

avfallshantering för Robertsfors kommun perioden 1 oktober 2019 

till och med 1 november 2019. 

  

Mindre redaktionella ändringar av samrådshandlingarna får vid 

behov ske innan utskick. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att finna punkten direkt justerad.   

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 oktober 2017 att utsortering 

av matavfall från övrigt hushållsavfall ska vara obligatoriskt hos 

Robertsfors kommun från och med införandet av ett nytt 

insamlingssystem år 2020.  

 

Förutsättningarna för hantering av matavfall ska hanteras i 

avfallsföreskrifterna. Enligt 15 kap 42 § i Miljöbalken ska en 

kommun också på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda 

med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Syftet är att 

samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

förslaget. Samhällsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till 

nya föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors kommun som nu 

föreslås ställas ut på samråd. 

 

Sammanfattningsvis så innefattar förslaget att hanteringen av 

matavfall implementeras i föreskrifterna om avfallshantering. 

Specifikt förtydligas hushållens och verksamheternas ansvar sortera 

ut matavfall och hålla det skilt från annat hushållsavfall. Förslaget 

innefattar även förtydligande kring tömningsintervall av enskilda 

slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Möjlighet att 

ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall i upp till tre år 

samt uppehåll i tömning av slamavskiljare innefattas också i 

förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Kommunfullmäktiges beslut om obligatorisk utsortering av 

matavfall, den 9 oktober 2017 

- Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors 

kommun, sammanställd den  6 september  2019 

- Protokoll SHBU 190916 
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Forts. Au § 158   

Beslut ska skickas till: 
- Länsstyrelsen Västerbotten (Länsstyrelsen Västerbotten 90186 

Umeå) 

- Skellefteå kommun ( Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå) 
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Au § 159   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 19 september 2019 § 159 och 

skickar delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för 

godkännande. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen. 

 
Delgivningar 
 
- Beslut om § 37a-medel, FöreningslotsBeslut om § 37a-medel, 

Föreningslots (9019/206.109) 

 

- Verksamhetsberättelse 2018 Sensus Studieförbund 

(Dnr:9019/210.109) 

 

- Årsredovisning, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 

2018 Studiefrämjandet (Dnr:9019/219.109) 

 

- Sammanfattning 2018 SISU (Dnr 9019.284.109) 

 

- Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - 

utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal 

och vid rättstvister, 1 augusti 2019 

 

- Regionfullmäktigeprotokoll § 97 och § 98 

 

- Samråd nya trafikplatsnamn inom Robertsfors kommun 

(9019/319.109) 

 

- Meddelande om oanmäld inspektion av IVO på lövlunden 

(9019/300.109) 

 

- Reklam - Brandskydd Kulturbyggnad 

 

- Information genomförandefas projekt DIGAD 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1gmmRkwbRJTKaPKnggzVTodS-P9mNh5sL
https://drive.google.com/open?id=1gmmRkwbRJTKaPKnggzVTodS-P9mNh5sL
https://drive.google.com/open?id=1IKZsZcDqJB4-uG7WQch-0Ny1vqynSTDN
https://drive.google.com/open?id=1n4vkR3nqSjAGlVSXp90GVQ_SBboBgGZI
https://drive.google.com/open?id=1n4vkR3nqSjAGlVSXp90GVQ_SBboBgGZI
https://drive.google.com/open?id=1-KiLQuiGczcrUhj4qz0w5Mn2H4oZu7RdAiCbs2i_yFo
https://drive.google.com/open?id=1Y5IqHjQKxtrff2eWKOnmKSx96Dbt6ToV
https://drive.google.com/open?id=1Y5IqHjQKxtrff2eWKOnmKSx96Dbt6ToV
https://drive.google.com/open?id=1Y5IqHjQKxtrff2eWKOnmKSx96Dbt6ToV
https://drive.google.com/open?id=1Y5IqHjQKxtrff2eWKOnmKSx96Dbt6ToV
https://drive.google.com/open?id=1BsNQE8YAy5K0JAtVvuLHoZULMD7esR06
https://drive.google.com/open?id=1BsNQE8YAy5K0JAtVvuLHoZULMD7esR06
https://drive.google.com/open?id=17h6USodP9obL8Yxt_nfdVTPfXvCw5EzP
https://drive.google.com/open?id=1T879zgKWeEJBLpuU_Oe6Czy3BmDv2BIf
https://drive.google.com/open?id=1-RfuDliBPw8wSAOUZLpKSC_UZifEIEs2
https://drive.google.com/open?id=1-RfuDliBPw8wSAOUZLpKSC_UZifEIEs2
https://drive.google.com/open?id=1gNaVO5oNIDcZVqC62ql5nNWWnerrlxmK6bFqcGmPgns
https://drive.google.com/open?id=1gNaVO5oNIDcZVqC62ql5nNWWnerrlxmK6bFqcGmPgns
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 Forts. Au § 159 
 

- Nyheter från Umeåregionen 

 

- Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen 2019-06-20 

 

- Delegationsbeslut Äldre och handikappomsorgen 

 

- Delegationsbeslut Individ och Familjeomsorgen 

 

- Delegationsbeslut Miljöinspektör 

 

- Delegationsbeslut Byggnadsinspektör. 

 

- Delgivning Meddelanden SHBK 

 

- 19.52/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 18.87/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 18.137/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.93/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.94/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.95/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.96/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.97/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.98/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.99/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.60/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.100/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.101/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.102/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.102/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

https://drive.google.com/open?id=1_4qwc1kNk6Qj13LYVvGjebMDYzboERGa
https://drive.google.com/open?id=1_4qwc1kNk6Qj13LYVvGjebMDYzboERGa
https://drive.google.com/open?id=1ilJopzBNfpUxfBfq989DFQWn-ceZjjQp
https://drive.google.com/open?id=1ilJopzBNfpUxfBfq989DFQWn-ceZjjQp
https://drive.google.com/open?id=1htgNWtT-lkAfP_L_Uhdvx_ojh7hM2kNZ
https://drive.google.com/open?id=1htgNWtT-lkAfP_L_Uhdvx_ojh7hM2kNZ
https://drive.google.com/open?id=1YArr4M_uZJwL9ugUZfLywomciUN7nWMn
https://drive.google.com/open?id=1YArr4M_uZJwL9ugUZfLywomciUN7nWMn
https://drive.google.com/open?id=1Q_KtGsabX1vMO2qU08Cpiy72eV6hCdcY
https://drive.google.com/open?id=1Q_KtGsabX1vMO2qU08Cpiy72eV6hCdcY
https://drive.google.com/open?id=1pbOo2Wh6A17Hcmflsq5Y5AeIVg3wfaNL
https://drive.google.com/open?id=1pbOo2Wh6A17Hcmflsq5Y5AeIVg3wfaNL
https://drive.google.com/open?id=1vBn8DybqTnrsYZ0WlNAuARMWcA2UJwlh
https://drive.google.com/open?id=1vBn8DybqTnrsYZ0WlNAuARMWcA2UJwlh
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Forts. Au § 159 
 

- 19.104/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.105/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.106/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.107/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.102/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.95/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.101/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.4/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.61/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.86/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.63/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.11/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.53/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.100/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.44/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 18.145/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.104/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.58/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.59/600  Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.50/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 
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Forts. Au § 159 
 

- 19.12/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.97/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.98/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 18.133/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.26/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.56/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.57/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.87/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 19.69/600 Beslut från Skolinspektion - Robertsfors kommun 

har inte brutit mot bestämmelser om kränkande behandling. 

Ärendet avslutas. 

 

- 19.82/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende avslutat 

 

- 17.117/600 Samverkan för bästa skola – ÖK om ny insats 

inom utvecklingsområdet låga kunskapsresultat för elever i 

sociala och emotionella svårigheter. Tilldelning av 105 000 kr. 

 

- 19.49/600 Beslut från Skolinspektionen – Robertsfors kommun 

får en anmärkning när det gäller skyldigheten att motverka 

kränkande behandling 

 

- 19.120/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.121/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.122/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.123/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.124/600  Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.125/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.126/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 
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Forts. Au § 159 
 

- 19.127/600 Inkommen anmälan om kränkande behandling 

 

- 19.124/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- 19.105/600 Anmälan om kränkande behandling – ärende 

avslutat 

 

- Verksamhetsberättelse 2018 Sensus Studieförbund 

(Dnr:9019/210.109) 

 

- Årsredovisning, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 

2018 Studiefrämjandet (Dnr:9019/219.109) 

 

- Sammanfattning 2018 SISU (Dnr 9019.284.109) 
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Au § 160   Dnr:  
 

Övriga frågor 
 
 

Inga övriga frågor lyftes.
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Au § 161   Dnr:  
 

Information om kommande 
Sekretessärende  
 
Arbetsutskottets beslut  
Tackar för informationen 

 
Ärendesammanfattning 
Enbart för kännedom, underlag ges och beslut tas i KS, varpå 

direktjustering önskas. 
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Au § 162   Dnr:  
 

Information om kommande 
Sekretessärende  
 
Arbetsutskottets beslut  
Tackar för informationen 

 
Ärendesammanfattning 
Enbart för kännedom, underlag ges och beslut tas i KS, varpå 

direktjustering önskas. 
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Au § 163   Dnr:  
 

Information om kommande 
Sekretessärende  
 
Arbetsutskottets beslut  
Tackar för informationen 

 
Ärendesammanfattning 
Enbart för kännedom, underlag ges och beslut tas i KS, varpå 

direktjustering önskas. 
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Au § 164   Dnr: 9019/344.109 
 

Ansökan om inackorderingstillägg 
 

 
 
  (Individärende) 


