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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 1  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén till justerare för 

dagens protokoll. 
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Au § 2  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan, med 

tillägget under Övriga frågor ”Besvarande av motion av 

Demokratiberedningen”. 
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Au § 3  Dnr:  
 

Information Rekrytering Kommunchef 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 
 

Ärendesammanfattning 
Kommunalråd informerade politiska representanter om pågående 

rekrytering. 
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   Kommunchef 
Kommunalråd 

Oppositionsråd 

 

 

 

Au § 4   Dnr: 9020/35.109 
 

Information Avvikelser personaldata och 
löner 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger uppdrag till Robertsfors kommun att 

avvikelseredovisning, analyser och åtgärder fungerar och redovisas. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunchef och Personalstrateg informerade om ett flertal 

avvikelser som har uppstått kopplat till personaldata och löner.  

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Arbetsutskottet ger uppdrag till 

Robertsfors kommun att avvikelseredovisning, analyser och 

åtgärder fungerar och redovisas. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till beslut och finner 

att yrkandet vinner bifall. 
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   Personalstrateg  

 

 

Au § 5  Dnr: 9019/488.109 
 

Löner för vikarier under 19 år samt 
ferieungdomar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar om en höjning av löner för vikarier under 19 år 

samt ingen höjning av ferieungdomarnas löner enligt ”Bilaga Förslag – 

Löner för vikarier under 19 år samt ferieungdomar”. 

 
Ärendesammanfattning 
Den senaste översynen av löner för vikarier under 19 år och 

ferieungdomar gjordes 2018. För att uppnå följsamhet till våra 

kollektivavtalade löner behöver lönerna för de under 19 år ses över. 

  

Nya föreslagna löner: 

Vikarier under 19 år                                  

17 år                                                       17 000:-   (103,03 / tim)  

    

1 år på yrkesförberedande program       18 500:-   (112,12 kr/tim) 

  
18 år                                                       18 500:-   (112,12/tim) 

                

 2 år på yrkesförberedande program      20 000:-   (121,21 kr/tim)   

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, löner vikarier under 19 år, ferieungdomar 

- Bilaga Förslag – Löner för vikarier under 19 år samt 

ferieungdomar 
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   VisionRobban 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Au § 6  Dnr: 9019/423.109 
 

Svar till Vision gällande skrivelse – 
Screening av hälsa 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kvarstå vid ställningstagandet om att ej 

beställa total screening genom företagshälsovården för samtliga 

anställda i kommunen. Men att uppdrag ställs till ledningen att 

säkerställa att kommunens handlingsplan för hälsofrämjande 

arbetsplatser, tydligt visar på den samlade modellen för 

systematiskt arbetsmiljö inkluderat hälsofrämjande i Robertsfors 

kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutar att skicka detta beslut som delgivning till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Fackförbundets lokala klubb Vision Robban har inkommit med en 

skrivelse till kommunstyrelsen gällande arbetsgivarens syn på 

screening av hälsa av de anställda. Kommunchefen har tagit fram 

ett förslag till svar som ses nedan i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-01-23 

- Skrivelse från Vision 
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Au § 7  Dnr:  
    

Månadsrapport december 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Särskilt yttrande 
Mona Andersson (S): Önskar att Lars Fredriksson från Sociala 

bjuds in till Kommunstyrelsen för att informera om delar av 

Socialas statistik i månadsrapporten. 

 
Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för december. 

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport december 
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Au § 8  Dnr: 9020/36.109 
 

Uppföljning handlingsplan för 
olycksförebyggande och 
räddningstjänstverksamhet Robertsfors 
2015-2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljning av handlingsprogram 2015 - 2018. 
 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt handlingsprogram för 

olycksförebyggande- och räddningstjänstverksamhet för perioden 

2015 - 2018. 

 

Arbete med nytt program har påbörjats och som underlag för 

kommande program sker uppföljning av det befintliga programmet. 

Länsstyrelsen har angivit att kommunfullmäktige ska delges och 

godkänna uppföljningen av programmet 2015 - 

 2018. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 

- Protokollsutdrag  Uppföljning handlingsplan 2015-2018 

- Uppföljning av program Robertsfors 2015-2018 rev 
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Au § 9   Dnr: 9020/11.109 
    

Budget och planprocess inför 2021-2023 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner beredningsprocess för Plan och 

budget 2021-23 i enlighet med förslaget i bilaga 

”Presentationsunderlag med föreslagen tidsplan”. 

 
Ärendesammanfattning 
Under våren 2020 skall kommunstyrelsen bereda ärendet om 

budget och plan för 2021-23. Plan och budget skall beslutas av 

kommunfullmäktige i juni 2020. Kommunstyrelsen bör fastställa 

beredningsprocessen så att en tydlighet föreligger gällande roll, 

ansvar och förväntningar de olika stegen i beredningsprocessen.   

 

Beslutsunderlag:  
- Tjänsteskrivelse 2020-02-23 

- Presentationsunderlag med föreslagen tidsplan. 
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Au § 10  Dnr: 9019/359.109 
    

Återrapport möjlighet att utvärdera och 
prognostisera måluppfyllelse under 
löpande år 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen och ställer den till 

kommunfullmäktige för information. 

 

Ärendesammanfattning 
I oktober 2019 behandlade kommunfullmäktige (Kf § 83) den 

revisionsrapport som granskade kommunens delårsrapport för 

2019. Kommunfullmäktige beslutar att informationen skall läggas 

till handlingarna och att revisionsrapporten skulle skickas till 

Kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen gavs i 

uppdrag att utveckla möjligheterna att utvärdera och prognostisera 

måluppfyllelsen under löpande år samt att kommunstyrelsen 

återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige senast 

2020-03-31. 

 

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.  

   

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram 

av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens 

och styrelsens presidium. Förslaget har därefter beretts för beslut i 

september 2019 i kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en 

verksamhetsanknuten fördelning av den ram som 

kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens 

ansvarsområden. 

  

I den styrmodell som beslutats av KF och i KS verksamhetsplan 

och detaljbudget framkommer tydligt att den tas fram av utskott 

och förvaltningsledning för antagande i kommunstyrelsen senast 

november inför efterföljande år. 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. Kommunstyrelsen väljer att utpeka vilka mål och  
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Forts. Au § 10 
 

uppdrag man väljer att satsa extra på för att säkerställa 

kommunfullmäktiges måluppfyllelse för mandatperioden. Måtten 

som följer upp målen på KF och KS-nivå är framtagna i syfte att 

hitta uppföljningsmöjligheter även löpande under året. Det har även 

varit ett viktigt att hitta uppföljningsmått med möjlighet att följa 

upp målen relaterat till kön. Till stor del har nu mått hittats som kan 

följas varje år och flertalet kan även bedömas under året. 

 

För att även förstärka möjligheten att följa måluppfyllelse och den 

interna kontrollen över verksamhetens utveckling och uppdrag har 

kommunstyrelsen fattat beslut om månadsrapport. 

Månadsrapportens mått och innehåll har fastställts av KS i 

samband med antagandet av verksamhetsplan. Månadsrapportens 

mått skall ses som ett komplement till verksamhetsplanen och 

syftar att ge en bredare bild av utvecklingen inom verksamheterna. 

Varje utskott har lyft fram de mått man önskar följa djupare och 

kommunstyrelsen har även som helhet lyft fram ett antal 

gemensamma viktiga mått gällande personal, avvikelser och 

ekonomi. Månadsrapporten lyfts i utskott och vid 

kommunstyrelsens möten och ligger till grund för samtal, 

uppföljning och åtgärder. 

 

Genom de åtgärder som vidtagits gör förvaltningen nu 

bedömningen att verksamhet, ansvariga förtroendevalda i utskott 

och nämnder samt kommunfullmäktige i den nya styrmodellen ges 

större möjlighet till styrning, ledning och intern kontroll. Genom att 

löpande kunna följa verksamhetens utveckling genom 

månadsrapporter, ekonomirapport ett, delårsrapport finns bättre 

förutsättningar för insyn och åtgärder under löpande verksamhetsår.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-01-13 
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Au § 11   Dnr: 9016/230.109 
 

Återrapport handlingsplan för 
Bostadsförsörjning 2017-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen: 

1. Godkänner rapport och lägger den till handlingarna 

2. Uppdrar till Samhällsbyggnadschef att bevaka fortsatt beslutsprocess 

rörande påbörjade detaljplaner med kommunen som part 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har sedan antagandet av handlingsplanen stärkt sitt 

arbete med bostadsförsörjning. Arbetet har även lett till önskad effekt. 

Idag finns en förutsättning för planberedskap genom en ny Översiktsplan 

antagen av kommunfullmäktige 2019. 

  

Dessutom har ett antal detaljplaner tillkommit i samverkan och samspel 

med privata markägare. Arbetet är igång i Bygdeå, södra kommundelen 

och kustnära i norra kommundelen. Ett antal förändringar av befintliga 

detaljplaner har initierats för att göra dem intressanta för bebyggelse. I 

Bygdeå och Robertsfors pågår processer för ”frimärksförändringar”, dvs. 

mindre förändringar av befintliga detaljplaner för att möjliggöra annat 

nyttjande.  Kommunens egna mark- och exploateringsberedskap har 

stärkts genom antagande av policy och framtagande av mark- och 

exploateringsavtal. 

  

Men framförallt ses effekten av de många åtgärderna på öppna 

bostadsmarknaden. Antalet husförsäljningar har ökat, fastighetspriserna 

har tydligt ökat från 2017 och markant fler bostäder läggs idag ut på den 

öppna bostadsmarknaden. Under perioden har närvaron från mäklare ökat 

i kommunen och bland annat finns nu ett fast bemannat mäklarkontor 

delar av veckan i Robertsfors. 

 

Sammantaget har ca tretti nya bostäder tillkommit eller är i nära 

förestående tillkomst. Främst är det då lägenheter som tillskapats genom 

ROBOs bygge av nytt hus i Robertsfors, privata hyresvärdars 

ombyggnation av bestånd samt SBOs beslut att bygga om och tillskapa 

ytterligare tio lägenheter i Ånäset. Avgörande för handlingsplanens 

genomförande och måluppfyllelse var kommunstyrelsens satsning på 

tillskapande av en Bostadsstrateg. Utan det utrymmet hade ej planerings 

och genomförandeförutsättningar funnits inom förvaltningen. 

 

Då Kommunstyrelsen inför 2020 valde att prioritera bort de resurserna till 

följd av ekonomiska förutsättningar, kvarstår arbetsuppdraget att arbeta 

med bostadsplaneringen, utan avsatt bemanning. Kommunchefens 

bedömning är därför att arbetet med bostadsförsörjning till stora delar kan 

komma att bromsa in om inte andra prioriteringar görs inför kommande 

år. 
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Forts. Au § 11 
 

Beslutsunderlag:  

- TJänsteskrivelse återrapport handlingsplan 

bostadsförsörjning 2020 

- Återrapport handlingsplan 2017-2020 
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Au § 12   Dnr: 9020/15.109 
 

Återrapport förstudie underlag för 
inriktningsbeslut rörande funktioner, 
innehåll och utformning av 
Norrbotniabanans resecentrum samt 
resecentraområdet i Robertsfors 
centralort 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen: 

1. Godkänner rapport för förstudie underlag för inriktningsbeslut 

Norrbottniabanans resecentrum Robertsfors och lägger den till 

handlingarna 

2. Uppdrar till Kommunchefen att säkerställa extern 

projektansökan lämnas in för att senast 2021 inleda arbetet med 

planering av resecentrumområdet 
  

Ärendesammanfattning 
I juni 2018 beviljades statliga medel för finansiering av 

Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Enligt beslut ska en 

station placeras öster om centralorten Robertsfors. Ett flertal 

verksamheter pågår vid och kring det tänkta stationsområdet, alla 

med bäring på sport, motion, rekreation och friluftsliv, exempelvis 

golfbana, elljusspår, konstgräsplan mm. I den nya Översiktsplan 

2019 är området öster om centralorten avsatt för bostäder. Utifrån 

detta kommer det tänkta stationsläget att ligga väl placerat. 

 

Kommunens målsättning är att det blivande resecentrat och 

området kring detta skall upplevas som välkomnande, tryggt och 

jämställt, oberoende av tid på dygnet och året, vara tillgängligt för 

alla typer av trafikanter och underlätta all form av trafikering till 

och från resecentrat. Området ska vara en naturlig, integrerad del 

av samhället, både utifrån nuvarande bebyggelse, men även sett till 

kommande utvidgning av centralorten österut. Det är högst 

angeläget att resecentrat och resecentraområdet upplevs som 

attraktivt för att på så sätt kunna ta tillvara på den fulla potential 

vad gäller arbetsmarknadsförstoring och möjligheter till 

kompetensförsörjning samt högre studier som Norrbotniabanan ger, 

men även för att främja ett ökat hållbart resande. Om resecentrat 

och resecentraområdet upplevs som oattraktivt, dött, otryggt, mörkt 

och folktomt finns det en risk att potentialen inte tas till vara. 

 

Ytterligare en betydelsefull aspekt är trafikeringen. De utredningar 

som gjorts pekar alla på att den mest effektiva trafikeringen för att  
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Forts. Au § 12 
 

få ett ökat hållbart resande är via så kallad taktad tidtabell med 

knutpunktstrafik. En viktig förutsättning som kommunen har att 

förhålla sig till är att Trafikverket enbart tillhandahåller en 

plattform med väderskydd samt access via trappa och hiss till 

plattformen via en. Eventuella övriga byggnader samt 

anslutningsvägar till stationsläget ska ombesörjas och bekostas av 

kommunen. Med detta faktum är det av stor vikt att kommunen i 

god tid tar ställning till vilka investeringar som ska göras samt hur 

de ska kunna finansieras och driftas, antingen i egen regi eller via 

extern finansiering. 

  

Plattformen är en så kallad mittplattform, omgiven av spår. 

Plattformen är placerad i en skärning på ca 15 meters djup i den 

östra delen av Stantorsberget. Åtkomst till plattformen sker vid 

dess södra ände via trappa och hiss som nås via gångtunneln. För 

att se över vilka möjligheter till extern finansiering av byggnader, 

infrastruktur, drift och eventuella projektmedel som finns att tillgå 

för resecentrat och resecentraområdet har det via förstudien 

beställts en kartläggning rörande detta. I utredningen 

rekommenderas kommunen att ta fram en utvecklingsplan som 

presenterar kommunens viljeinriktning gällande resecentrat och 

resecentraområdet. Det kan tydliggöra både för allmänhet och 

presumtiva investerare/exploatörer vilken ambitionsnivå och 

målsättning man har. 

 

Svårigheten med de europeiska medel som finns att tillgå är att 

innevarande programperiod, 2014-2020, snart tar slut, vilket 

innebär att det finns få ansökningsomgångar kvar i de flesta 

programmen och kanske inte heller så stora summor. Frågan är om 

kommunen har hunnit planlägga resecentrat och resecentraområdet 

i tillräcklig utsträckning för att kunna nyttja de medel som är 

avsatta innevarande programperiod. Programperioden för 2021-

2027 är under framtagande och det kanske hellre är här som 

eventuella EU-medel kan komma att bli aktuella. Det är därför 

viktigt att få en god kännedom om de slutliga besluten rörande den 

kommande programperioden och ha beredskap för de 

ansökningsomgångar som kommer att vara aktuella. 

 

Vidare rekommenderar utredningen att kommunen sätter sig in i de 

transportplaner på regional och nationell nivå som region 

Västerbotten respektive Trafikverket har. Dessa löper i 4-

årsperioder, innevarande sträcker sig till 2022 och för kommande 

planperiod kommer underlag till politiskt beslut att vara klart 2021. 

En god dialog med både Region Västerbotten och Trafikverket är 

av högsta vikt och kommunen bör vara ute i god tid för att peka på  
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Forts. Au § 12 
 

åtgärder som ska prioriteras eller brister som ska utredas i form av 

åtgärdsvalsstudier. 

 

 

Beslutsunderlag:  

- TJänsteskrivelse återrapport förstudie resecentrumområde 

- inriktningsunderlag Resecentrum Robertsfors återrapport 

förstudei 2019 
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Au § 13   Dnr: 9020/18.109 
 

Finanspolicy Robertsfors kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny finanspolicy för Robertsfors kommun. 

 

Särskilt yttrande 
Patrik Nilsson (S): Önskar att Sofia Öberg kommer till Kommunstyrelsen 

och drar en information om detta ärende. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunallagen 11 kap 3§ föreskriver att kommunfullmäktige ska 

besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Robertsfors kommun har 

sedan tidigare föreskrifter om medelsförvaltningen. Med anledning av att 

det var längesedan föreskrifterna uppdaterades har en ny finanspolicy 

utarbetats. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Finanspolicy 

- Finanspolicy Robertsfors kommun 

- 8. BORGENSAVGIFTER (grundpresentation) 
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Au § 14   Dnr: 9020/22.109 
 

Finanspolicy Robertsfors bostäder 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att förorda styrelsen i stiftelsen Robertsfors Bostäder att anta 

Finanspolicy 

 

Särskilt yttrande 
Patrik Nilsson (S): Önskar att Sofia Öberg kommer till Kommunstyrelsen 

och drar en information om detta ärende. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors Bostäder har i likhet med Robertsfors Kommun 

omarbetat och uppdaterat den befintliga finanspolicyn. Det är 

Robertsfors Bostäders styrelse som fattar beslut om finanspolicyn 

men fullmäktige ges möjlighet att yttra sig rörande finanspolicyn. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse finanspolicy ROBO 

- Finanspolicy Robertsfors Bostäder 

- Bilaga 1, Borgensavgifter Kommuninvest 2016 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-02-03           Sida 22         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 15   Dnr: 9020/20.109 
 

Borgensåtagande Robertsfors Bostäder 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att borgensåtagandet för Robertsfors Bostäder höjs till 67 000 000 

kr 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors Bostäders styrelse har beslutat att anta Budget för 2020 

och Investeringsbudget 2020 som ska uppgå till 6,5 miljoner 

kronor. Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att finansiering av 

investeringsbudget ska ske genom upplåning på 5 miljoner kronor 

och egen finansiering 1,5 miljoner kronor. 

  

Robertsfors Bostäder har idag en lånevolym på ungefär 57 miljoner 

kronor. Under 2019 har man investerat av egna medel för ungefär 

11 miljoner kronor. Tidigare beslutad borgensram uppgår till 58 

miljoner kronor. För att ha handlingsutrymme att kunna möta 

behov av ytterligare upplåning pga. oförutsedda händelser föreslås 

borgensramen uppgå till 67 miljoner kronor. 

  

Vid upptagning av nya lån påverkas soliditeten vilket bör beaktas 

av Robertsfors Bostäders styrelse vid beslut om nyupplåning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Borgensåtagande Robertsfors Bostäder 

- Protokoll RoBo 191128 § 67 (Dnr: 9019/444.109) 
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Au § 16   Dnr: 9020/19.109 
 

Styrdokument Krisberedskap 2019-2022 
 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta handlingen 

”Styrdokument för Krisberedskap 2019–2022” och att 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunchefen att anta: 

- plan för hantering av extraordinära händelser, 

- utbildnings- och övningsplan samt 

- verksamhetsplanering och finansiering 

 

Ärendesammanfattning 
Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära[1] 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppgifterna i lagen har 

konkretiserats i ”Överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap 2019–2022”, som bland annat ålägger kommunen att 

i Kommunfullmäktige fastställa ett styrdokument. Styrdokumentet 

ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 

med krisberedskap under mandatperioden, men även styrning och 

ansvarsfördelning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  styrdokument Krisberedskap 2019-2022 

- ”Styrdokument för Krisberedskap 2019–2022”  
Dokumentet anger (i enlighet med kraven i nämnda överenskommelse): 

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. (s. 12) 

- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. (s. 7–8) 

- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. (s. 

9–10) 

- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. (s. 6)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 

avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting. 
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Au § 17  Dnr: 9020/16.109 
 

Uppsiktsplan 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer uppsiktsplan 2020 i enlighet med 

bilagt förslag. 

 

Ärendesammanfattning 
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens 

verksamhet, ge kommunens övriga nämnder riktlinjer i sådana 

frågor och se till att övergripande riktlinjer om drift, 

personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern kontroll 

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

även de gemensamma nämnder och styrelser, vilka är en del av 

kommunens ansvar. 

 

Styrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, 

kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och 

ideella föreningar där kommunen är intressent genom direkt eller 

indirekt ägande. Med denna skyldighet följer följande uppgifter: 

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

uppsikten ska genomföras. 

- Styrelsen ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en 

skyldighet för ev företag att lämna de uppgifter styrelsen 

behöver för att fullgöra sin uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter i 

den övergripande styrningen av dessa företag ska framgå av 

den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige om Robertsfors 

kommun har bolag. 

- Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vid 

avvikelser ska styrelsen lämna åtgärdsförslag till fullmäktige. 

- Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag 

etc. informeras om förhållandet och vid mer allvarliga 

avvikelser ska styrelsen lyfta frågan till fullmäktige för 

eventuella åtgärder. 

 

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

regering, departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av 

betydelse för kommunens verksamhet och ta initiativ till 

kompletterande lokala åtgärder. 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret. 
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Forts. Au § 17 
 
Kommunstyrelsen skall fastställa kommunövergripande 

attestreglemente samt tillhörande tillämpningsanvisningar samt 

fatta erforderliga beslut som säkerställer fungerande attestordning. 

  

Uppsiktsplan 2019 KS Robertsfors kommun 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt på 

övriga styrelser, nämnders och kommunala företags verksamhet. 

Vidare ska kommunstyrelsen övervaka den ekonomiska 

förvaltningen, att verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges 

mål, att lagar och förordningar följs och att medel används 

ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning 

finner brister ska kommunstyrelsen lämna råd till övriga alternativt 

föra ärendet till fullmäktige för beslut. 

 

 

Nämnd/styrelse/bolag Månadsrapport Delår Helår Kommentar 

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

RoBo-stiftelsen   x x   

PA-nämnd Umeå Reg   x x   

Räddningsnämnd 
Umeåregionen 

  x x Muntlig återrapport september kring 
nämndens arbete 

Samordningsförbundet 
Umeåregionen 

    x Återrapport Samordningsförbundets 
insatser lokalt 

Norrbotniabanegruppen       Muntlig information till KS rörande 
Norrbotniabanegruppens aktiviteter 
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Folkhälsorådet       december ska avrapportering om 
Folkhälsorådets arbete ske till KS. 

Pensionärsråd       december ska avrapportering om 
Pensionärsrådets arbete ske till KS. 

Funktionsnedsättnings- 
rådet 

      december ska avrapportering om 
Funktionsnedsättnings- 
rådets arbete ske till KS. 

Ungdomsrådet       december ska avrapportering om 
Ungdomsrådets arbete ske till KS. 

Robertsforshälsan 
(Stiftelse) 

      mars ska avrapportering om 
Robertsforshälsan arbete ske till KS. 

Länstrafiken     x Rapport 

Kust- vattenråd       Ev skriftlig avrapportering 

          

 

 

Projekt Månadsrapport Delår Helår Kommentar 

1 till 1 
satsning 

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

DUA     x   

RUSA     x   
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Forts. Au § 17 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Uppsiktsplan 2020 (2020-01-23) 
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Au § 18  Dnr: 9020/21.109 
 

Ställningstagande ICLD-finansierade 
utvecklingsprojekt 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen: 

1. Beslutar att ej lämna någon ytterligare ansökan om partnerskap 

med finansiering från ICLD under innevarande mandatperiod 

2. Att kommunchefen ges uppdraget att skicka ett skriftligt tack 

från kommunen för gott partnerskap med Busia i Uganda och 

Machakos i Kenya. 

3. Att Tillväxtutskottet nära följer de möjligheter till internationella 

nätverk som finns och säkerställer Robertsfors kommuns 

deltagande i Innovation Circle Network. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har nära femton år bedrivit olika 

utvecklingsprojekt med regioner/kommuner från Uganda (Busia) 

och Kenya (Machakos). Projekten har finansierats med stöd av 

organisationen ICLD. Deras uppdrag är kommunala partnerskap är 

ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner 

och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något 

av ICLDs samarbetsländer. Programmet finansieras av Sida. 

Projektets budget täcker resor, arvoden och till viss del 

projektledning. Det finns inget krav på ekonomisk medfinansiering 

från kommunen. De länder som finns tillgängliga för samarbete är: 

Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, 

Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, 

Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, 

Uganda och Zambia. 

 

Genom erfarenhetsutbyte kring hur likartad problematik hanteras i 

olika kontexter skapar partnerskapen ny kunskap och tar fram 

metoder som stärker medborgares insyn och inflytande i 

beslutsprocesser. Resultatet blir stärkt lokal demokrati och stärkta 

möjligheter för medborgare att utöva sina rättigheter. Under dessa 

år har Robertsfors kommun bland annat arbetat med gemensam 

utveckling av ungas deltagande i demokratiprocessen, hållbarhet 

och jämställdhet. Ett kommunalt partnerskap med finansiering från 

ICLD ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka 

lokala och regionala politiskt styrda organisationer. 

 

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund 

i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de 

samarbetsländer som finns utpekade. Varje år har de två  
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Forts. Au § 18  
 
ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap. Det 

senaste samerkansprojektet med Busia i Uganda avslutades 2018 

och Robertsfors kommun valde då att inte göra någon ytterligare 

ansökan om medel. Samarbetet med Machakos i Kenya pågår 2020 

ut. Kommunen måste nu ta ställning till om man önskar göra någon 

ytterligare gemensam projektansökan hos ICLD med den eller 

annan region 

 

Robertsfors kommun har en lång tradition av internationellt arbete 

och kontakter utöver det som finansierats av ICLD. Det 

internationella kontakterna och nätverken har även varit viktiga för 

kommunens möjligheter att utvecklas och tillsammans med andra 

kommer och regioner kunna ta del av utvecklingsmedel från tex 

EU. Det är viktigt att kommunen fortsätter bevaka dessa 

möjligheter. Inte minst är det viktigt inför en ny programperiod 

inom EU. Signaler finns om att de medel som funnit inom de 

regionala fonderna kommer bli betydligt mindre. Detta betyder att 

kommunen i större utsträckning behöver flerparstsamarbeten med 

områden inom och utom unionen för att kunna ta del av externa 

medel. Därför vore det av stor vikt att Robertsfors kommun 

fortsätter ha en internationell ambition och nyttjar bland annat 

Innovation Circle Network, för att säkerställa fortsatta 

internationella kontakter. 

 

Beslutsunderlag 
- TJänsteskrivelse ställningstagande ytterligare ICLD 

ansökningar 
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Au § 19   Dnr: 9019/481.109 
 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
2020 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar förslaget på verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar i enlighet med bilaga ”Förslag till kulturbidrag 

2020”. 

 

Ärendesammanfattning 
Inbjudan till kulturföreningarna att ansöka om bidrag har skickats 

ut till de kulturföreningar som är kända av kommunen. Möjligheten 

att ansöka om bidraget har också annonserats i tidningen 

Mellanbygden. Totalt tio föreningar har lämnat in ansökan. 

Kommunens Kulturchef har fördelat bidragen i förslaget till beslut 

och Tillväxtchefen har samtyckt till förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2020 

- Förslag till kulturbidrag 2020 

- Protokoll TVU 200121 § 5 
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Au § 20   Dnr: 9019/482.109 
 

Övertagande av Faranforsbron efter 
renovering  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tackar ja till att överta ansvaret av 

Faranforsbron efter renoveringen som Holmen Skog AB, 

Länsstyrelsen samt Skogstyrelsen står för. 

 

Ärendesammanfattning 
Faranforsbron (Rickleån) utgör en väldigt viktig passage över 

Rickleån, den är även en del av kommunens största vandringsled – 

flottarstigen. Då Rickleån har stora rekreationsvärden är det viktigt 

att kommunen tar över denna bro i sitt förvärv för att säkerställa att 

den fortsättningsvis är tjänlig som överfart för vandrare, cyklister, 

ryttare, skidåkare, fiskare mm. Holmen Skog AB går endast med på 

att renovera bron om Robertsfors kommun sedan tar över ansvaret. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Övertagande av Faranforsbron efter renovering 

- Faranforsbrons placering 

- Protokoll TVU 200121 § 7 
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Au § 21   Dnr: 9019/489.109 
 

Arrendeavtal golfbanan Robertsfors 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att godkänna arrendeavtal mellan Robertsfors kommun och 

Robertsfors Golfklubb org nr 802421-7195 med omformuleringen: 

- Punkt 9: ”hyresnämnd eller fastighetsdomstol” byts ut till svensk 

domstol. 

- Punkt 10: ”Minst 12 månaders uppsägningstid” byts ut till ”och 

ska ske senast 9 månader innan avtalstidens utgång. Om inte 

uppsägning sker förlängs avtalet automatiskt 12 månader. 

 

2. Att Tillväxtutskottets presidium tillsammans med Tillväxtchef 

har årlig uppföljning av avtalet på uppdrag av kommunstyrelsen 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun äger sedan början av 2000-talet golfbanan i 

Robertsfors inkl. de hus som står på fastigheten. Kommunens har 

dock under hela tiden arrenderat ut banan och tillhörande 

driftsfastigheter till den golfförening som finns på orten. 

 

Då befintligt arrendeavtal var daterat att löpa ut 20191231 har ett 

nytt förslag till arrendeavtal tagits fram i samtal mellan 

kommunförvaltningen och golfklubbens styrelse. 

 

Arrendeavtalet omfattar del av fastigheten Edfastmark 7:255 och 

endast nedervåning Brukshotellet. Arrendestället upplåts för 

golfklubbsverksamhet. Föreslaget avtal har tagits fram med 

önskemålet om att göra det så tydligt som möjligt gällande roll- och 

ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det nya 

avtalet föreslås även rulla vidare årligen om inte någon av parterna 

väljer att säga upp det. Avtalet kan inte överlåtas till annan part och 

ett årligt arrende betalas av föreningen till kommunen. Föreslaget 

arrendekostand har utarbetats i syfte att säkerställa ideell drift av 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nytt arrendeavtal golfbana 

- Förslag Arrendeavtal Robertsfors Kommun - Robertsfors 

golfklubb samtalsunderlag 

- Protokoll TVU 200121 §10 
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Au § 22   Dnr: 9020/5.109 
 

Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.  

 

Ärendesammanfattning 
En rapport över uppföljning av ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men inte slutfört sin gymnasieutbildning och ännu ej fyllt 

20 år har sammanställts för läsåret 2018/19.  

 

Beslutsunderlag 
- KAA-rapport 18-19 

- Protokoll BOU 191209 § 77 
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Au § 23   Dnr: 9020/6.109 
 

Kvalitetsrapporter – BOU 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsrapporter för förskola, 

grundskola f-9, fritidshem och Lärcentrum och grundsärskola. 

 

Särskilt yttrande 
Patrik Nilsson (S): Önskar att Carin Elofsson kommer till 

Kommunstyrelsen och drar en information om detta ärende. 

 

Ärendesammanfattning 
Kvalitetsrapporterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Robertsfors kommuns skolverksamhet Syftet med rapporten är att 

beskriva hur skolverksamheten lever upp till de krav som finns 

formulerade i nationella styrdokument såsom skollag och läroplan. 

Rapporten ska bidra till förståelse och synliggöra effekterna av det 

arbete med förbättringar som genomförts under läsåret.  

 

Bilagor 
- Huvudmannarapport: Förskola 

- Huvudmannarapport: Grundskola f-9 

- Huvudmannarapport: Fritidshem 

- Huvudmannarapport: Lärcentrum 

- Huvudmannarapport: Grundsärskola 

- Protokoll BOU 191209 § 79 
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Au § 24   Dnr: 9020/7.109 
 

Elevhälsoplan 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Elevhälsoplan för grundskolan i 

Robertsfors kommun. 

 

Ärendesammanfattning 
I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling 

mot utbildningens mål. Hälsa och lärande går hand i hand. Att 

främja hälsa innebär arbete på organisations-, grupp- och 

individnivå. Skolan ska arbeta aktivt med att skapa förutsättningar 

för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt efter egna 

förutsättningar och behov. Det är allas ansvar att vara 

uppmärksamma på om elever mår bra eller dåligt och att de inte far 

illa. Elevens utveckling i skolan är beroende av goda relationer 

mellan elev, lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och jämnåriga. Vi 

strävar mot att möta varje elev utifrån den elevens förutsättningar 

och behov i det dagliga skolarbetet. Vi har höga förväntningar på 

alla elever. 

 

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i 

ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, delaktig, trivs och 

har god hälsa har goda förutsättningar för att lyckas med sitt 

lärande och sin kunskapsutveckling. Denna plan ska bidra till att 

alla elever i Robertsfors kommun får möjlighet att lyckas i sitt 

lärande. I elevhälsoplanen understryks vikten av att se 

elevhälsoarbetet som en integrerad del av arbetet med 

läroplansarbetet. Elevhälsoarbetet ska främst vara hälsofrämjande 

och förebyggande och stödja eleverna i arbetet mot utbildningens 

mål. Det innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på 

friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas 

och nå utbildningens mål. 

 

Syftet med elevhälsoplanen är att 

- bidra till en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt till 
elevhälsoarbetet inom skolorna i Robertsfors kommun. 

- kvalitetssäkra elevhälsan och vara ett stöd för rektorer och personal 
i både det strategiska och det dagliga elevhälsoarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
- Elevhälsoplan för grundskolan i Robertsfors kommun 

- Protokoll BOU 191209 § 80 
 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-02-03           Sida 36         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 25   Dnr: 9020/9.109 
 

Uppföljning av tillsynsplan för 
miljöbalkens område 2019 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna uppföljningen av 

tillsynsplan för miljöbalkens område 2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 om tillsyn enligt 

miljöbalken ska en myndighet som tilldelats operativa 

tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma 

förordning ska tillsynsverksamheten årligen följas upp och 

utvärderas. 

 
Beslutsunderlag 
- Uppföljning av tillsynsplan 2019. Daterat 2019-12-20 

- Tjänsteskrivelse dat. 2019-12-20 

- Protokoll SHBU 200120 §5 
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Au § 26  Dnr: 9020/10.109 
 

Rensmaskin Avloppsreningsverk 
Robertsfors Kommun Äskande tillskott 
från oförutsedda kontot 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs tills nästa 

Arbetsutskottsammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
Bakgrund: Det mekaniska rensgallret i Robertsfors 

avloppsreningsverk är uttjänt inom kort, bedömningen som gjordes 

i början av 2019 är att rensgallret skulle klara sig under året innan 

det byts ut. Läget är nu mer akut. Rensgallret är reningsverkets 

första steg som rensar bort alla större fasta partiklar som kommer 

med spillvattnet in till verket. Som det ser ut nu kan tex större 

plastbitar rinna rakt igenom reningsverket och ut i Rickleån, det 

blir även mer arbete med skötsel då efterföljande reningssteg får 

rengöras oftare samt att reningsprocess påverkas negativt och ökar 

arbetstidsåtgången i verket. Ett byte av rensgaller med tillhörande 

övervakningsutrustning skulle tillföra en effektivare rening och 

besparande av insatser. 

 

Vi har tittat på dygnsflöde och idag ligger vi på ca 430-2000 m³. 

430 m³ under den torraste perioden medans 2000 m³ är under 

snösmältningsperioden 

 

Den nya rensmaskinen klarar ett dygnsflöde på ca 10368 m³. Dvs 

den nya rensmaskinen klarar betydligt högre flöde än vad vi har 

idag vilket innebär att eventuell utbyggnad av verket inte innebär 

ytterligare byte av rensmaskinen gällande flödeskapacitet. 

 

Total kostnad för maskin inklusive installation, programmering 

samt uppkoppling till övervakningssystem kostar ca: 1 100 000 kr I 

dagsläge finns 700 000 kr ombudgeterade medel. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet behöver äska 400 000 kr ur 

Kommunstyrelsens oförutsedda konto (tidigare sektorernas 

klumpanslag). 

 
Beslutsunderlag 
- Offert Robertsfors Reningsverk 

- Robertsfors kommun offert ARV 

- Protokoll SHBU 200120 §10 
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Forts. Au § 26  
 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar att ärendet lyfts i nästa 

Kommunstyrelse. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att ärendet bordläggs tills nästa 

sammanträde. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) bordläggningsyrkande till 

beslut och finner att ärendet bordläggs tills nästa Arbetsutskott. 
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Au § 27  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 april 2020 och gäller 

tillsvidare. 

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

per timme. Timtaxan börjar gälla 1 april 2020 och indexuppräknas 

enligt PKV årligen. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans 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.  

Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 

ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 

skattefinansierad. 

 

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. 

 

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 från 2011 är handläggningskostnaden 

per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en 

specifik uträkning av handläggningskostnaden per timme enligt Au  
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Forts. AU § 27 
 
SKL:s beräkningsmodell. Enligt uträkningen hamnar timkostnaden 

för handläggningen på 1028 kr per timme. 

 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 april 2020 för att sedan 

indexuppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Underlaget har kompletterats med ett förtydligande avseende vilka 

avgifter som föreslås bli billigare med det nya taxeförslaget enligt 

kommunfullmäktiges beslut.  

  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dat. 2020-01-09 

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

område 

- Beräkningsunderlag till taxan 

- Beräkningsunderlag till timtaxan 

- Befintlig taxa 

- Förtydligande, enligt återremiss från KF 2019-12-02 

- Protokoll SHBU 191021 § 135 

- Protokoll AU 191104 § 189 

- Protokoll KS 191118 § 217 

- Protokoll kF 191211 § 120 

- Protokoll SHBU 200120 §16 
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Au § 28  Dnr: 9020/12.109 
 

Reviderade riktlinjer för nutrition och 
måltidsmiljö 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa riktlinjer och att dessa ska 

gälla från och med 24 februari 2020. 

 

Särskilt yttrande 
Ingrid Sundbom (C): Önskar att få de nu gällande riktlinjerna 

bifogas till detta ärende i samband med att det ska beredas av 

Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Dokumentet beskriver riktlinjer för särskilt boende ämnade att 

säkerställa god kvalitet inom mat och måltid samt förebygga, 

upptäcka och behandla undernäring.  

 
Beslutsunderlag 
- Reviderade riktlinjer  

- Protokoll SU 200121 §11 
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Au § 29   Dnr: 9020/14.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten delges 

Kommunfullmäktige.  

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte 

verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. 

  

För kvartal 4, 2019 finns 4 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. (handlar om bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad för vuxna 1 beslut, korttidstillsyn 

för skolungdom över 12 år 2 beslut, kontaktperson 1 beslut).  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200121 §10  
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Au § 30  Dnr: 9020/13.109 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten delges 

Kommunfullmäktige.  

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen 

och revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte 

verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. För kvartal 4, 2019 finns 6 beslut 

att rapportera som inte är verkställt. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200121 § 9 
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Au § 31  Dnr: 9019/187.109 
 

Svar Motion 1/2019 Tillfällig höjning av 
habiliteringsersättningen 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska anse 

motion 1/2019 besvarad genom tidigare beslut i KSSU 2019, §56 

och § 129. 
 

Ärendesammanfattning 
Under april månad inkom motion gällande habiliteringsersättning 

med följande förslag:  

- Statsbidrag för habiliteringsersättning 2019 rekvireras från 

Socialstyrelsen. 

- Utformning på ny tillfällig nivå för 2019 kommuniceras i 

samråd/samverkan mellan Funktionsomsorgen och föreningen 

FUB i Robertsfors.  

- Ny nivå på ersättning utbetalas retroaktivt från 20190101. 

 
Beslutsunderlag 
- Motion 1/2019 

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll 191022 SU § 129  

- Protokoll 190514 SU § 56 

- Protokoll SU 191210 § 139 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-02-03           Sida 45         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 32  Dnr: 9013/66.109 
 

Besvarande av motion 5/2013 Ishall 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  avslå 

motion 5/2013 men hålla frågan om folkhälsokluster öppen för 

framtiden och eventuell vidare utredning.   

 

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.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ishall (2020-01-16) 

- Utredning ishall Robertsfors Kommun 2020 

- Offert North Power 

- Driftkostnad Ishall 

- Underlag från Osby ishall 

- Programskiss 

- Kalkyl 

- Planritning och skiss 

- Budgetkalkyl  

- Motion 5/2013 

- Protokoll KS 130528 § 76 

- Protokoll KS 140401 § 46 

- Protokoll TVU 190917 § 53 

- Protokoll AU 190919 § 146 

- Protokoll KS 190930 § 167 

- Protokoll KF 191014 § 91 

- Protokoll TVU 200121 §12 
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Au § 33   Dnr: 9019/71.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 3/2019, 
Fotvård i hemmet 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslag om att erbjuda fotvård i hemmet lämnas utan 

bifall. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Önskar att en tjänsteperson redovisar detta 

ärende under Kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget innefattar ett förslag om att individer som har 

hemsjukvård ska kunna ansöka om fotvård i hemmet hos 

biståndshandläggare.  Att biståndshandläggare tar beslut om att 

fotvård får utföras i individens hem  som för insatsen betalar en 

vanlig fotvårdsavgift. Det föreslås därefter även att upprätta en 

sammanställning kring hur många individer berörs av detta.  

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 3/2019 

- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag 

- Protokoll SU 191210 § 140 
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Au § 34  Dnr: 9017/35.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 3/2017 
gällande vassklippare 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat då det idag finns en vassklippare som 

hyrs ut till föreningar. 

 

Ärendesammanfattning 
Då det under sommaren 2019 köptes in en vassklippare för att 

nyttjas i vattenvårdsprojekt i Robertsfors kommun finns nu 

möjligheten att som förening kunna hyra denna, därav anses 

medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Vassklippare 

- Medborgarförslag 3/2017  Vassklippare 

- Protokoll TVU 191210 § 87 
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   Kommunchef  

 

 

Au § 35  Dnr: 9020/37.109 
 

Diskussion Robertsfors kommuns Vision 
2020 – uppföljning 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger Kommunchefen till uppdrag att ta fram ett 

förslag på redovisning kring tidigare vision 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetsutskottets ledamöter diskuterade praktiska förändringarna i 

samband med att tidigare ”Robertsfors kommun – Sveriges bästa 

kommun 2020”.  

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Arbetsutskottet ger Kommunchefen 

till uppdrag att ta fram ett förslag på redovisning kring tidigare 

vision 2020.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till beslut och finner 

att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 36   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 3 februari 2020 § 36 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 från diskrimineringsombudsmannen avseende Tillsyn av 

riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier 

och repressalier (9019/468.109) 

 

- Cirkulär “Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått 

samman med Unionen” 19:63 

 

- Cirkulär Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar 

fackförbundet Akavia 19:56 

 

- Cirkulär “AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020” 

19:61 

 

- Revisionsrapport avseende utvärdering av livsmedelskontrollen 

i Robertsfors kommun med fokus på dricksvattenanläggningar 

 

- Cirkulär “Pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 

PFA samt värdesäkring av förmånsbestämdapensioner enligt 

PFA och KAP-KL under år 2020 | 20:01 

 

- Skrivelse till Lantmäteriet 

- Svar på Robertsfors kommuns skrivelse 

 

- Protokoll Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2020-01-

14 

 

- Beslut om att avslå överklagandet av Trafikverkets beslut om 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 
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Forts. Au § 36 
 

- Cirkulär: Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 | Viktig 

information från SKR ( 20:02) 

 

- Delgivningar BOU 191209 

 

- Delgivning - Mycket stark sommar för Umeåregionens hotell, 

camping mfl 

 

- Delegation Bygginspektör 

 

- Delegation Miljöinspektör 

 

- Delegation Meddelanden -SHBK 

 

- Delegationsbeslut Äldre och handikappomsorgen & Individ och 

familjeomsorgen 

 

- Delgivningar BOU 200127 

 

- Cirkulär: Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny 

arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14 | Viktig 

information från SKR (20:04) 

 

- Cirkulär: Tekniksprångsavtalet 20 | Viktig information från 

SKR (20:03) 
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Au § 37   Dnr:  
 

Övriga frågor 
 

Ordinarie Löneöversyn 
Kommunchef Presenterade hur den ordinarie löneöversynen samt 

yrkandena hanteras, samt när det kommer presenteras till 

Arbetsutskottet för beredning.  

 

Besvarande av motion 18/2018 av 
Demokratiberedningen 
Robert Lindgren (S) informerade om att ett ärende från 

Demokratiberedningen inte tycks ha inkommit till Arbetsutskottet, 

men att detta ärende kommer komma till kommande 

Kommunstyrelsesammanträde.  

 

 

 

 

 


