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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 165  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Arbetsutskottets beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén till justerare för 

dagens protokoll. 
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Au § 166  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

Därefter godkänns föredragningslistan. 
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Au § 167  Dnr:  
 

Avrapportering lokalt arbete med 
arbetsmarknad och etablering 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef Magnus Hansson presenterade övergripande den 

nuvarande situationen för Arbetsmarknadsenheten, dess roll och 

dess olika verksamheter. Arbetsmarknadskonsulent Petra Andersin 

presenterade statistik kopplat till Arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet. 

 

Integrationssamordnare Sofia Lindahl Achi presenterade 

situationen för kommunen utifrån exempelvis anvisade nyanlända, 

bostadssituationen, etableringsuppdraget och mottagningsstatistik. 

Vidare presenterades även utmaningar. 
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Au § 168   Dnr: 9019/400.109 
 

Information RUSA 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

- ge förvaltningen i uppdrag att revidera Handlingsplan för 

hälsofrämjande arbete, med intryck från resultaten i RUSA, för 

beslut första delen av 2020 

- förvaltningens samtliga sektorer och hela förvaltningen skall 

arbeta utifrån modellen i Handlingsplan för hälsofrämjandearbete 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och beslutar 

- Att Handlingsplanen för hälsofrämjande arbete bifogas till ärendet 

- Att presentationen från RUSA:s avrapportering bifogas till 

ärendet 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledarna Lisa och Stina från projektet RUSA avrapporterade 

den nuvarande situationen för projektet, vad som har hänt och vad 

som bör beaktas efter projektet är slut.   

 

Bilagor 
- Protokoll RUSA Styrgruppsmöte 2019-10-08 

- Bilaga 1 Protokoll Styrgruppsmöte 191008 

- Bilaga 2 till Protokoll Styrgruppsmöte 20191008 

- Bilaga 3 Protokoll Styrgruppsmöte 20191008 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att beslutsformuleringen ändras till: 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen och beslutar 

- Att Handlingsplanen för hälsofrämjande arbete bifogas till ärendet 

- Att presentationen från RUSA:s avrapportering bifogas till 

ärendet 

 

Kommunstyrelsen beslutar att  

- ge förvaltningen i uppdrag att revidera Handlingsplan för 

hälsofrämjande arbete, med intryck från resultaten i RUSA, för 

beslut första delen av 2020 

- förvaltningens samtliga sektorer och hela förvaltningen skall 

arbeta utifrån modellen i Handlingsplan för hälsofrämjandearbete 
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Forts. Au § 168   

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons tilläggsyrkande till beslut och 

finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Au § 169  Dnr:  
 

Information Lönekartläggning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
 Kommunchef Karin Ahnqvist presenterade hur Lönekartläggning 

går till, hur det har gått 2019 har gått samt dess roll för Robertsfors 

kommun som arbetsgivare.  

 

Beslutsunderlag:  

- LKL 2019 Sammanställning CSG 
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   Kommunchef 

Personalchef 
 

 

 

Au § 170   Dnr: 9019/401.109 
 

Tidsplan Lönerevision 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslaget till Tidsplan för 

Lönerevision 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunchef Karin Ahnqvist presenterade ett förslag på Tidsplan 

för Lönerevision 

 

Beslutsunderlag:  

- Löneöversyn 2020 årsplan utkast 1 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på att Arbetsutskottet ska godkänna 

förslaget till Tidsplan för Lönerevision 2020. 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande till beslut och finner att 

yrkandet vinner bifall. 
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Au § 171   Dnr: 9019/402.109 
 

Information Gyllene koppen – Nominering 
av Sveriges föreningsvänligaste kommun 
2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka in en ansökan till ”Gyllene 

Koppen - Sveriges föreningsvänligaste kommun 2019”. 

 
Ärendesammanfattning 
En inkommen förfrågan om nomineringar för ”Gyllene Koppen - 

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2019” har inkommit till 

Robertsfors kommun. 
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Au § 172   Dnr:  
    

Månadsrapport september 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för september. 

 

Beslutsunderlag:  

- Månadsrapport september 
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Au § 173  Dnr: 9019/340.109 
 

Höjd timtaxa gällande lokalvården 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

oförändrad timtaxa för lokalvården. 
 

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 

 

Arbetsutskottet återremitterade detta ärende till Sociala, Barn- och 

utbildnings- samt Tillväxtutskottets sektorchefer för att de skulle få 

tycka till om förslaget. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse TVU-chef- Lokalvård timtaxa 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef 

- Tjänsteskrivelse Socialchef, 2019-10-13 

- PM BOU Timtaxa lokalvård 

- Tjänsteskrivelse 2019-08-20 Lokalvård 

- Skrivelse från 2018 som avslogs då. 

- Protokoll SHBU 190916 § 106 

- Protokoll AU 190919 § 155 (återremiss) 

- Protokoll TVU 191022 § 72 

- Protokoll SOC 191022 § 130 

- Protokoll BOU 191021 § 66 

 

Yrkande 
Lars Tängdén  (C). Yrkar bifall på BOU-, SU- och TVU-utskottens 

förslag till beslut . 
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   Kommunchef 

Ekonomichef 
 

 

 

Au § 174   Dnr: 9019/316.109 
    

Investeringsbudget 2020-2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta 

investeringsbudget för 2020 och plan 21-23 med en 

investeringsvolym för 2020 på 12,7 mkr och fördelning i enlighet 

med ”Bilaga 1 förlag investeringsbudget 2020 till AU”. 

 

Kommunstyrelsen ger kommunchef uppdraget att med underlag 

från ansvariga sektorchefer lämna förslag till framtida struktur för 
- För-och grundskola i hela kommunen 

- Struktur för äldreomsorg inkluderat närsjukvårdsperspektivet 

- Struktur för vatten och avloppsrening som inkluderar nya 

gränsvärden 

- Underhålls- och investeringsplan av befintliga kommunala 

fastigheter inkl. effekt av K3 regler 

- Förslag kring ev driftsbolag arbetas fram för effektivare 

tydligare drift av kommunens och RoBos fastigheter 

 

Samtliga utredningar skall presenteras för Kommunstyrelsen första 

halvåret 2020. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Skulle vilja ha en återrapportering om hur de 

ombudgeterade investeringsmedlen har använts 2019, vid 

kommande Kommunstyrelsesammanträdet. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar i september 

kommunens investeringsbudget 2020-2023 för fortsatt beredning. 

Vid samma möte godkände kommunstyrelsen budget för 

2020-2022, en budget som kräver fortsatt arbete inom 

förvaltningen för minskade kostnader i verksamheterna. 

 

I kommunledningsgruppen har utredningsarbetet och beredningen 

av investeringsbudgeten fortsatt. Bland annat har djupare analys för 

avskrivningseffekt av slutförda och planerade investeringsprojekt 

genomförts av ekonomichef. Den visar att senaste års investeringar 

kommer uppta ett större avskrivningsutrymme för kommande 

planperioden än tidigare års beräkningar visat. De fakto kommer i 

stort sett hela utrymmet upptas av redan genomförda eller beslutade 

investeringar när nya förskolan inkluderas. Underlag pekar även på 

att tidigare års beräkningar gällande driftskostnadsbesparingar vid 

investering, inte fullt kunnat uppnås. Bland annat till följd av större 

kostnadsutveckling än beräknat för vissa varor och tjänster. 

Minska investeringstakt för att klara driftskostnader 
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   Kommunchef 

Ekonomichef 
 

 

 

 

Forts. Au § 174 
 

Kommunledningsgruppen har berett ett förslag på 

investeringsbudget för 2020 med ett totalt investeringsutrymme på 

12 700 mkr exklusive investeringskostnaden för nya förskolan i 

Robertsfors. Den summan underskrider det av kommunfullmäktige 

signalerade investeringsutrymmet om ca 18,5 mkr men överskrider 

med redan tidigare beslutade investeringar, det 

avskrivningsutrymme som finns för 2020. 

 

Kriterierna för prioritering som gällt är; redan politiskt fattade 

investeringsbeslut (ex. bredband, 1:1-satsning, socialtjänstsystem), 

investeringar som motverkar driftskostnader i form av viten (främst 

investeringar inom VA-området), investeringar som direkt minskar 

driftskostander (ex bilpoolen). Därtill har några ytterligare objekt 

prioriterats, bla de så kallade ”potter” som vissa sektorer har 

tillgång till för att säkerställa mindre investeringar. 

Kommunledningsgruppen är medveten om att vissa nedprioriterade 

investeringar är angelägna men anser att det är viktigt för framtida 

ekonomisk balans att under en period hejda investeringstakten. 

Detta för att klara avskrivningskostnaderna i nuvarande 

verksamhetsstruktur och dämpa effekten på driftsbudgetar närmaste 

åren. Övriga äskade investeringar skjuts fram till nästkommande år 

i avvaktan på ytterligare beredning och förutsättningsbeslut för 

driftskostnader inkl avskrivningskostnader. Främst har en 

prioritering gjorts av vilka investeringar som måste genomföras 

under 2020, åren 2021-2023 har därför en del osäkra 

kostandsberäkningar. 

 

Långsiktiga strategier måste på plats inför kommande års 

investeringsbeslut Kommunstyrelsen har även i budgetberedningen 

inför 2020 gett kommunens ledningsgrupp uppdraget att komma 

med förslag till hur vi som kommun kan minska överkostnader i 

kommunens verksamheter. I databasen Kolada identifieras möjliga 

överkostnader i verksamheterna mot referenskostnader på mellan 

30 till 50 miljoner för kommunen som helhet. 

 

Kommunledningsgruppen gör bedömningen att fortsätta 

strukturutredningar och beslut måste genomföras under 2020 för att 

kunna åstadkomma de stora kostnadsminskningar som det 

teoretiskt finns förutsättningar för. 

 

Ett djupare förändringsarbete av verksamheterna måste utredas. De 

områden där förslag inledningsvis måste tas fram för fortsatta 

politiska beslut är; 

- struktur för för-och grundskola i hela kommunen 
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Ekonomichef 
 

 

 

Forts. Au § 174 
 

- struktur för äldreomsorg inkluderat 

närsjukvårdsperspektivet 

- struktur för vatten och avloppsrening som inkluderar nya 

gränsvärden 

- underhålls- och investeringsplan av befintliga kommunala 

fastigheter inkl effekt av K3 regler 

- förslag kring ev driftsbolag arbetas fram för effektivare 

tydligare drift av kommunens och RoBos fastigheter 

 

Ett begränsat drifts- och investeringsbudgetutrymme kräver att de 

strukturutredningar som görs visar på driftskostnadseffekt. Det 

skall även tydligt framgå vilka ytterligare investeringar 

som behöver göras för att nå driftsbudget i balans. 

 

Fokus för kommande års investeringar bör därför vara 

strukturinvesteringar för minskade driftskostnader och säkrade 

intäkter. Det medför att KL föreslår att kommunen skall ha en 

mindre investeringsambition kommande år om inte 

investeringsbeslut omfattar tydliga och genomförbara 

driftsekonomiska beslut. Det innebär att strukturbeslut kommer 

behöva fattas för att möjliggöra rätt investeringar som kan bäras av 

en driftsbudget på längre sikt. 

 

Beslutsunderlag:  
- Tjänsteskrivelse till AU KS Investeringsbudget 2020-2023 

- Bilaga 1 förslag investeringsbudget 2020 till AU 

- Protokoll SHBU 190916 § 97 

- Protokoll BOU 190916 § 55 

- Protokoll SU 190917 § 102 

- Protokoll TVU 190917 § 43 

- Protokoll AU 190918 § 132 (återremiss) 

 

Tidigare beslutsunderlag 

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

- Investeringsäskanden 2020-2022 

- Sammanställning underlag per äskanden 

- Köksutredning 

- Utredning Tundalsskola 

- Verksamhetens förslag utredning Tundals 

- Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2) 

- Tundalsskolan underlag för bedömmning av alternativ 

- Investeringsäskanden 2020-2022 prioriteringar efter utskott  

- Investeringsäskanden BOU  

- Fördelning av klumpanslaget BOU 

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

- Ekonomisk del av IKT STRATEGI BOU 
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Au § 175  Dnr: 9019/348.109 
    

Taxor inom Umeåregionens brand- och 
räddningsnämndsverksamhetsområde 
Robertsfors kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen i Robertsfors beslutar att föreslå 

- att kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn och 

tillstånd enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor. 

- att kommunfullmäktige uppdrar till Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd att besluta om årliga indexjusteringar 

enligt AKI sept-sept. 

- att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Ärendesammanfattning 
Taxa för tillsyn och tillstånd har senast reviderats 2017 och har nu 

justerats med arbetskraftsindex för åren 2017-2018 med 5,7%. 

Justering för 2020 kommer att ske när SCB:s preliminära siffror för 

arbetskraftsindex för september 2019 redovisas. 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokollsutdrag § 25 Taxor inom Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd 

- Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn 2019 

Robertsfors 
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Au § 176   Dnr: 9019/397.109 
 

Godkännande av Samverkansavtal för den 
gemensamma Överförmyndarnämnden  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 

samverkansavtal inklusive bilaga. 
 
Ärendesammanfattning 
Från och med 1 januari 2019 ingår Örnsköldsviks kommun i 

Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd. Örnsköldsviks 

kommun är arbetsgivare för medarbetare på Örnsköldsviks kontor och 

Umeå kommun är arbetsgivare för medarbetare på kontoret i Umeå. I 

förarbete inför Örnsköldsviks inträde i den gemensamma 

överförmyndarnämnden har planer funnits att Örnsköldsviks kommun 

ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå kommun. Arbete pågår nu för 

att Örnsköldsviks kommun ska överlåta arbetsgivaransvaret till Umeå 

kommun. Tjänstemannabeslut kommer att fattas i oktober efter MBL § 

11 förhandling är genomförd.  

 

Med anledning av en verksamhetsövergång behöver samverkansavtalet 

revideras utifrån att verksamheten ska bedrivas på två kontor samt att 

Örnsköldsviks kostnader ska inkluderas.  

 

Fram till och med 2019-12-31 har kostnadsfördelning skett utifrån 

Umeåregionens fördelningsnyckel för de kommuner där Umeå kommun 

har arbetsgivaransvar. Örnsköldsviks kommun har debiterats kostnader 

för nämndssekreterare. När Örnsköldsviks verksamhet inkluderas i den 

gemensamma förvaltningen är fördelningsnyckeln i dagsläget inte 

applicerbar på grund av att det blir en sned fördelning på kostnader.  

 

Ytterligare utredning krävs för att inkludera Örnsköldsviks kommuns 

kostnader i fördelningsnyckeln.  

 

Kommunchefer i Umeåregionen rekommenderar att Örnsköldsviks 

kostnader faktureras separat i det initiala skedet. Målsättningen ska dock 

vara att samtliga kostnader inom en femårsperiod ska fördelas enligt 

Umeåregionens fördelningsnyckel, dock utan att kostnaderna ökar 

nämnvärt för någon av kommunerna i samarbetet.  

 

I det reviderade avtalet föreslås att Örnsköldsviks kommun inte ingår i 

fördelningsnyckel utan kostnader regleras via fakturering. Övriga 

kommuner i samverkan ingår som tidigare i fördelningsnyckel.  

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll Överförmyndarnämnden § 170, samt 1)Förslag 

på samverkansavtal, 2)Kostnadsfördelning 

3)Ärendebeskrivning 
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Au § 177   Dnr: 9019/326.109 
 

Sammanträdesdagar 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om att fastställa förslaget om 

sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen samt dess utskott i 

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

2019-09-19)” med tillägg om 

- Preliminär sammanträdesdag 2020-12-08 för BOU 

- Sammanträdesdag 2020-06-22 för SHBU 

 

Kommunstyrelsen beslutar om att deadline för inkomna ärenden 

och underlag till de politiska sammanträdena är 12:00 på torsdagen 

veckan innan kallelsen ska gå ut. Alla undantag måste godkännas 

av sammanträdets ordförande. 

 
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 

- Tjänsteskrivelse - BOU-chef 

- Sammanträdesdagar 2020 - Utkast (v.3 2019-09-19) 

- Sammanträdesdagar, lista 

- Protokoll TVU 191022 § 73 

- Protokoll SOC 191022 § 131 

- Protokoll BOU 191021 § 65 

- Protokoll SHBU 191021 § 138 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar på att: 

”Kommunstyrelsen beslutar om att fastställa förslaget om 

sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen samt dess utskott i 

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

2019-09-19)” med tillägg om 

- Preliminär sammanträdesdag 2020-12-08 för BOU 

- Sammanträdesdag 2020-06-22 för SHBU” 

 

och 

 

”Kommunstyrelsen beslutar om att deadline för inkomna ärenden 

och underlag till de politiska sammanträdena är 12:00 på torsdagen  
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Forts. Au § 177  
  
veckan innan kallelsen ska gå ut. Alla undantag måste godkännas 

av sammanträdets ordförande”. 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Patrik Nilssons yrkande till beslut mot 

utskottens förslag till beslut och finner att Patrik Nilsons yrkande 

vinner bifall. 
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Au § 178   Dnr: 9019/364.109 
 

Arbetsmarknadskunskap i skolan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en medfinansiering i 

projektet på 33 810 kr/år. 
 

Ärendesammanfattning 
På initiativ från Umeåregionens kommuner, Landstinget och 

Västerbottens Handelskammare har Västerbottens Handelskammare 

sedan hösten 2017, haft uppdraget att som projektägare genomföra den 3-

åriga satsningen på Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen som 

fokuserar på framtida kompetensförsörjning och förbättrad matchning på 

arbetsmarknaden i regionen. Projektet ansöker om medfinansiering för en 

förlängning 2020 – 2022.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse - Arbetsmarknadskunskap i skolan 

- Förfrågan om fortsatt medverkan i Arbetsmarknadskunskap 

- Mall medfinansieringsintyg EU-projekt 

- Protokoll TVU 191022 § 74 
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Au § 179   Dnr: 9019/381.109 
 

Avgifter 2020 - Barn- och 
utbildningssektorn 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

avgifterna för 2020 enligt bilaga “avgifter och taxor 2020” 

 
Ärendesammanfattning 
Ett förslag på avgifter inför 2020 gällande musikskolan, uthyrning 

av skollokaler och pedagogiska luncher. 

 

Beslutsunderlag 
- Avgifter och taxor 2020 

- Protokoll BOU 191021 § 67 
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Au § 180   Dnr: 9019/382.109 
 

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 

avgifter för 2020. 

 
Ärendesammanfattning 
Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2020 (1/12 av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet). 

 

Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter 

inom sociala sektorns verksamhetsområde höjs.  

 

Beslutsunderlag 
- Avgifter 2020 - Socialutskottet 

- Protokoll SOC 191022 § 128 
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Au § 181   Dnr: 9019/383.109 
 

Fastställande av tillsynsplan 2020-2022 för 
Robertsfors kommuns tillsyn enligt 
miljöbalken 

 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 

om: 

1. Fastställande av tillsynsplan för miljöbalkens område 2020-

2022  

 

Ärendesammanfattning 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten 

årligen upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av 

myndigheten. I Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt 

Jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 

 

Beslutsunderlag 
- Tillsynsplan för miljöbalkens område 2020-2022, daterat 2019-

10-07 

- Behovsutredning 2020-2022, daterat oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-07 

- Protokoll SHBU 191021 § 117  
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Au § 182  Dnr: 9019/384.109 
 

Revidering av Kommunstyrelsen 
delegationsordning enligt 
miljö/avfallsområdet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar i 

Kommunstyrelsens delegationsordning inom 

samhällsbyggnadsutskottets område enligt bilaga 1 ”förslag till 

ändringar gällande delegationer inom miljö/avfallsområdet”. 

 

Ärendesammanfattning 
Vid revidering av Robertsfors kommuns föreskrifter om 

avfallshantering upptäcktes att delegation saknas för uppehåll i 

hämtning av kärl- och säckavfall samt utsträckt hämtningsintervall 

för slamtömning. 

  

Enligt förslaget tillkommer två nya punkter. Punk 10.6: Utsträckt 

hämtningsintervall(slam) samt punkt 10:7: Uppehåll kärl- och 

säckavfall. Delegation dvs. delegat ges till miljöinspektör och 

administratör GVA.  

 

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1” förslag till ändringar gällande delegationer inom 

miljö/avfallsområdet”, daterat 2019-10-09 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 118  
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Au § 183  Dnr: 9018/385.109 
 

Beslut om ny Renhållningstaxa 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta ny 

renhållningstaxa för Robertsfors Kommun enligt “Bilaga: 

RenhållningstaxaRobertsfors (3)”, renhållningstaxan börjar gälla 

från och med 1 Mars 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
1 mars 2020 införs obligatorisk insamling i Robertsfors kommun i 

samarbete med kranskommunerna utifrån beslut 2017-10-09. Det 

innebär ändringar i taxor och man har gemensamt arbetat fram en 

taxekonstruktion i regionen, vilket är den föreslagna 

renhållningstaxan. Därmed är det Robertsfors kommuns 

Kommunfullmäktige som beslutar om denna nya renhållningstaxa 

skall antas. 

 

Beslutsunderlag 
- Bilaga: RenhållningstaxaRobertsfors (3) 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-07 

- Protokoll SHBU 191021 § 121  

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Att ärendet kompletteras med vilka avgifter som 

är kopplade till kompostering. Renhållningstaxan kompletteras med 

information om taxereducerings i samband med egenkompostering  
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Au § 184   Dnr: 9019/386.109 
 

Äskande investering 2019, matavfallskärl 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

tillskjuta investeringsmedel med 2 250 tkr för 2019 till 

matavfallskärl. Vilket ersätter tidigare beslutade men ej 

genomförda investeringar inom samhällsbyggnads. 

 

Ärendesammanfattning 
Beslut har fattats om att insamling av matavfall ska ske. 

Upphandling av kärl m.m. är utförd och tilldelning har skett. 

Företaget som blivit tilldelad uppdraget har för avsikt att leverera 

tunnorna under 2019 därför äskas investeringsmedel för 2019 för 

matavfallskärl. Hela det äskade beloppet kommer inte att nyttjas 

under 2019 utan avses att ombudgeteras till 2020 då utställning av 

kärl har för avsikt att ske. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 122 
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Au § 185   Dnr: 9019/387.109 
 

Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn av 
handel med vissa receptfria läkemedel 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

”Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn enligt lag (2009:730) om 

handel med vissa receptfria läkemedel” fastställs. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram ett förslag till ny 

taxa för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel. Det finns idag inga fastställda avgifter inom 

området. 

  

Beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
- Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn av handel med vissa 

receptfria läkemedel, daterad 2019-10-07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

-  Protokoll SHBU 191021 § 123 
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Au § 186   Dnr: 9019/388.109 
 

Taxa för prövning och tillsyn av 
försäljning av tobak och liknande 
produkter 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

”Taxa för Robertsfors kommunsprövning och tillsyn av försäljning 

av tobak och liknande produkter” fastställs. 

 

Ärendesammanfattning 
Juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Den taxa som finns idag 

måste anpassas till gällande lagstiftning. 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram ett förslag till ny 

taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

  

Beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
- Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn av 

försäljning av tobak och liknande produkter, daterad 2019-10-

07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 124 
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Au § 187   Dnr: 9019/389.109 
 

Revidering av Taxa för Robertsfors 
kommuns prövning och tillsyn enligt 
alkohol- och tobakslagstiftningen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- Revidering av ”Taxa för Robertsfors kommuns prövning och 

tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen godkänns. 

- Ändringarna börjar gälla 2020-01-01. 

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning av ny lag gällande försäljning av tobak och 

liknande produkter så har Samhällsbyggnadskontoret/Miljö lämnat 

ett förslag på ny taxa inom detta område. De delar som gäller tobak 

bör därför plockas bort ur den idag gällande ”Taxa för Robertsfors 

kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagstiftningen”. 

 

Beslutsunderlag 
- Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohol- och tobakslagstiftningen, daterad 2019-10-07 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-09 

- Protokoll SHBU 191021 § 125 
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Au § 188   Dnr: 9019/390.109 
 

Avgifter för år 2020 - Måltidsverksamheten
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2020. 

Extern försäljning:                               År 2019                           År 2020 

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

Korttidsboende                                      100 kr/dygn                      100 kr/dygn 

Personallunch                                        65 kr/portion inkl. moms  70 kr/portion inkl. moms 

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

 

Ärendesammanfattning 
Höjning av avgift för personallunch för att inte konkurrensutsätta 

privata näringsidkare.  

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-04 

- Protokoll SHBU 191021 § 126 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Au § 189   Dnr: 9019/391.109 
 

Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- 
och bygglagen med flera 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

- att anta upprättat förslag till taxa för ärenden inom plan- och 

bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari 2020 och gäller 

tillsvidare. 

- att anta timtaxa för ärenden enligt plan- och bygglagen på 1028 kr 

per timme. Timtaxan börjar gälla 1 januari 2020 och 

indexuppräknas årligen. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Vill att ärendet kompletteras med en 

förändringstabell där de olika avgiftsförändringarna revidera i 

jämförelse med tidigare taxa. 

 

Patrik Nilsson (S): Önskar att Bygglovshandläggarna deltar under 

Kommunstyrelsesammanträdet och gör en dragning av denna 

punkt. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsamman med övriga kommuner i 

kransen under flera års tid arbetat med att ta fram en taxa enligt 

SKL:s taxemodell från 2014. Syftet med upprättandet av en ny 

plan- och bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens 

med de verkliga kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. 

 

Den idag gällande taxan styrs till stora delar av storleken på den 

byggnad som sökande önskar uppföra samt till viss del 

komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större byggnad 

medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid.  

 

Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i varje 

enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 

tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare 

och sökande på ett tydligt och korrekt sätt. 

 

I stort innebär den nya taxan att det är den handläggningstid som 

ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger till grund 

för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Taxan 

kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i linje 

med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i 

enlighet med faktisk nedlagd handläggningstid. 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Forts. Au § 189 
 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver 

handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut 

avgift för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen  

(PBL) mfl. I nu gällande  taxa är handläggningskostnaden per 

timme 900 kr vilket även använts i förslaget till taxa.  

Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta fram en specifik 

uträkning av handläggningskostnaden per timme inför att ärendet 

behandlas i kommunstyrelsen. Vännäs kommun har beräknat sin 

handläggningskostnad till 961 kr/tim för bygglovsärenden och  

1079 kr/tim för planärenden och Vindelns kommun sin till 861 

kr/tim. Robertsfors kommun bör hamna i närheten av 900 kr varför 

det används för att illustrera taxan till dess en mer djupgående 

kalkyl har kunnat göras. Timtaxan som sedan föreslås gäller under 

2020 för att sedan indexuppräknas. 

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelsen dat.2019-10-23  

- Förslag till ny taxa för ärenden inom plan- och bygglagens 

område 

- Beräkningsunderlag till taxan 

- Beräkning handläggningskostnad 

- Befintlig taxa 

- Protokoll SHBU 191021 § 135 
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Au § 190   Dnr: 9019/394.109 
 

Åtgärd för att få politikerbudget i balans 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en reviderad budget 

för politisk verksamhet. 

 

Ärendesammanfattning 
Demokratiberedningen har haft en diskussion om hur Robertsfors 

kommun ska få politikerbudgeten i balans. I samband med detta har 

Demokratiberedningen lagt fram ett förslag till beslut till 

Kommunfullmäktige. I och med att Kommunstyrelsen alltid har 

yttranderätt på ärenden som enbart beretts av 

Fullmäktigeberedningar samt att förslaget rör dess 

verksamhetsområde erbjuds Kommunstyrelsen möjligheten att yttra 

sig i ärendet (5 kap §§ 27 & 28 Kommunallagen). 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll DB § 26 191028 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Arbetsutskottets förslag blir att 

”Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en reviderad 

budget för politisk verksamhet”. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot 

Demokratiberedningens förslag till beslut och finner att Lars 

Tängdéns yrkande blir Arbetsutskottets förslag. 
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Au § 191   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 4 november 2019 § 191 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 
 
- Delgivning - Beviljande av ansökan, ärende 9019/195.109 

 

- Tillsynsprotokoll Överförmyndarnämnden 

 

- Cirkulär SKL - Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

 

- Ansökningsbekräftelse för Glokala Sverige 

 

- Delgivningar BOU 

 

- Delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 

 

- Delegationsbeslut LSS          

                      

- Delegationsbeslut Individ och familjeomsorgen       

 

- Delegationsbeslut miljöinspektör 

 

- Delegationsbeslut byggnadsinspektör* 

 

- Delgivning Meddelanden          

 

https://drive.google.com/open?id=16EJdyBbTHdJAaD7bvusT-AQNewwjBMI1I9VsbFn0rh8
https://drive.google.com/open?id=16EJdyBbTHdJAaD7bvusT-AQNewwjBMI1I9VsbFn0rh8
https://drive.google.com/open?id=1kS6y6d2QI2e3nNe3kyKm9nez_20CyJ-5
https://drive.google.com/open?id=1kS6y6d2QI2e3nNe3kyKm9nez_20CyJ-5
https://drive.google.com/open?id=18KR2v0GZysJfKhWI_gFJYvLN1ekC_wiW
https://drive.google.com/open?id=18KR2v0GZysJfKhWI_gFJYvLN1ekC_wiW
https://drive.google.com/open?id=1tUxqCoUDXB6kg-xWpmDVgXmFx1xD6qMo
https://drive.google.com/open?id=1tUxqCoUDXB6kg-xWpmDVgXmFx1xD6qMo
https://drive.google.com/open?id=1bLJZBYU14VmtcxmH91PRtR4T8lBiD3xI
https://drive.google.com/open?id=1bLJZBYU14VmtcxmH91PRtR4T8lBiD3xI
https://drive.google.com/file/d/1g2jCrng_z1wG7cr_CmYa-f9lKtPCsf-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=179luTH0ma9QCJ3nsICdcqa9DuvY3X6YB
https://drive.google.com/file/d/1oglw_0i_K5hJhtcKbXWjoE84NGkjBHuY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1bPw2LAfLEdgPoQeu4B_nX_ZvKUa0RiTv
https://drive.google.com/open?id=1qqiM3VpKl-ZKPeXSSuIlcQZUjcl2DUq_
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 192   Dnr:  
 

Övriga frågor 
 
Myndighetsdagarna 
Patrik Nilsson informerade om att Kommunalråd, Oppositionsråd 

och Kommunchef ska delta på Myndighetsdagarna 2019-11-05. 

 

 


