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Lars Tängdén (C) 

Ingrid Sundbom (C) (ej § 85) 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 
 

 

Clarence C Andersson, sekreterare (ej § 86) 

Kenneth Isaksson (M), Insynsplats  

Gabrielle Boström (KD), Insynsplats 
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Utses att justera Lars Tängdén 
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 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   
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 Justerare   

 Lars Tängdén 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 38  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén till justerare för 

dagens protokoll. 
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Au § 39  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan, med 

ändringen att punkt ”Tillförordnad kommunchef för perioden 

20200401-??” flyttades ner och blev sista punkten på 

dagordningen. 
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Au § 40  Dnr: 9020/107.109 
 

Information angående införandet av 
riktlinjer för direktupphandlingar inom 
Robertsfors kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 
 

Ärendesammanfattning 
Upphandlingsreglerna ställer inga specifika krav vid 

direktupphandlingar. Dock ställs kraven att det finns en framtagen 

policy, dokumenterade riktlinjer för direktupphandling samt en 

dokumentationsplikt för inköp/avtal med värde från 100 000:-. 

Robertsfors kommun har inga dokumenterade riktlinjer för 

direktupphandlingar något som nu åtgärdas.   
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse riktlinjer direktupphandling robertsfors 

kommun 

- Robertsfors kommuns riktlinjer för direktupphandling 

(bilaga). 
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   Personalstrateg 
 

 

 

 

Au § 41   Dnr: 9020/149.109 
 

Beslut om godkännande av förslag till 
svar på inkomna yrkanden inför 
löneöversyn 2020. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till svar på inkomna yrkanden 

inför löneöversyn 2020 

 

Ärendesammanfattning 
Sju fackliga organisationer har inkommit med yrkanden till årets 

löneöversyn. Svar har tagits fram med en likalydande inledning 

som hanterar de delar som alla sju yrkanden hade gemensamt. 

Förutom denna inledning har varje yrkandes unika delar besvarats.  
  

Beslutsunderlag 

- Tjskr, svar på yrkanden löneöversyn 2020 

- Svar yrkande Fysioterapeuterna 2020 

- Svar yrkande Kommunal 2020 

- SVAR Yrkande LR 2020 

- SVAR Yrkande Lärarförbundet 2020 

- Svar yrkande SV arbetsterapeuter 2020 

- Svar yrkande Sveriges skolledarförbund 2020 lön 

- Svar yrkande Vision 2020 lön 

- YRKANDE INFÖR LÖNEREVISION 2020 - Sveriges 

Skolledarförbund 

- Yrkande Kommunal 2020 

- Yrkande Vision 2020 

- Yrkanden Fysioterapeuterna 2020 

- Yrkanden Lr 20 

- Yrkanden Lärarförbudet 2020 

- Yrkanden Sveriges Arbetsterapeuter 2020 
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   Personalstrateg 
AU ordförande 

 

 

 

Au § 42  Dnr: 9020/150.109 
 

Beslut om undertecknande av reviderat 
Samverkansavtal 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till Arbetsutskottets ordförande att underteckna 

reviderat samverkansavtal. 

 
Ärendesammanfattning 
En revidering av nuvarande samverkansavtal har genomförts genom ett 

partsgemensamt arbete där Vision, Kommunal och Sveriges 

Arbetsterapeuter deltagit i arbetsgruppen som tagit fram förslaget. 

Synpunkter från centrala samverkansgruppen har tagits in under 

pågående arbete. 

 

Fackliga parters undertecknande av avtal väntas ske vid nästa centrala 

samverkansmöte, den 1 april. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Reviderat samverkansavtal 

- Reviderat Samverkansavtal 2020-03-16, PU 
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Au § 43  Dnr: 9020/118.109 
  

Godkännande av årsredovisning 2019 
samt beslut resultathantering  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- att godkänna årsredovisning för år 2019 

- att underskottet balanseras mot budgeterat överskott för 2020-

2022 

 

Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningschefen uppdrag att i 

samarbete med ekonomikontoret utreda orsakerna till den låga 

prognossäkerheten. 

 

Ärendesammanfattning 
Det redovisade resultaten för kommunen 2019, - 628 tkr är svagare 

än tidigare år. Det svagare resultatet mot tidigare år är främst ett 

resultat av fortsatt höga verksamhetskostnader ställt mot intäkter 

som inte ökar i samma takt. Resultatet för 2019 blev bättre än den 

prognos som lämnades vid delårsrapport 2019. Vilket är ett resultat 

av vidtagna åtgärder i verksamheten för budget efterlevnad samt 

något högre skatteintäkter än beräknat. 

 

Den kommunala koncernen (inkl stiftelserna) redovisar ett resultat 

på – 697 tkr för verksamhetsåret 2019. 

 

Beslutsunderlag 
- SHB årsredovisning 2019  V3 

- BOU Verksamhetsberättelse 2019 

- Årsredovisning 2019 - SOC 

- Verksamhetsberättelse Tillväxt 

- Verksamhetsberättelse KS 

- Årsredovisning 2019 (bifogas under v.13) 

- Presentation bokslut 191231 SHButskott 

- Protokoll SHBU 200309 §21 

- Protokoll BOU 200309 § 15 

- Protokoll SU 200310 § 30 

 

 

Yrkande 

 Lars Tängdén (C): Yrkar ett tillägg till Arbetsutskottets förslag till 

beslut, i enlighet med Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

avseende uppdrag att i samarbete med ekonomikontoret utreda orsakerna 

till den låga prognossäkerheten 
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Forts. Au § 43 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Lars Tängdén (C) tilläggsyrkandet till proposition och 

finner att  yrkandet vinner bifall.
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Au § 44  Dnr: 9020/128.109 
 

Uppföljning av internkontrollplan – BOU 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av 

internkontrollplan. 
 

Ärendesammanfattning 
Måluppfyllelsen och närvaron i grundskolan under höstterminen 

2019 har sammanställts utifrån internkontrollplanen. Andelen 

elever med otillräckliga kunskaper i årskurs 1-5 samt andelen 

elever med A-E samt F/saknar betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 

6-9 redovisas i sammanställningen. Antalet och andelen elever med 

frånvaro över 20 % redovisas. Åtgärder på kort och lång sikt anges. 

 

Beslutsunderlag:  

- Uppföljning av internkontrollplan 

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 200309 § 13 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-03-23           Sida 12         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 45   Dnr: 9020/147.109 
    

Ombudgetering av medel från 2019 till 
2020 för investeringsändamål 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

ombudgetera 25 612  tkr enligt: 
- Tillväxtutskottets bilagor 1-5 

- Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 2-18 & 20-24 

- Barn- och utbildningsutskottets bilaga 2 

- Sociala utskottets bilaga 1 

 

Ärendesammanfattning 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-

04-27 framgår att investeringar som påbörjats kan rullas vidare 

över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråktagits för 

projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då 

tydligt särredovisade. 

 

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit 

budgetmedel och ett projektnummer och där det planeras för att det 

kommer att genomföras kan få föra med sig anvisade medel till det 

nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av 

fullmäktiges som ger tillstånd till eventuell överföring av 

investeringsmedel. Kvarstående medel i olika klumpanslag kan 

däremot ej överföras. 

 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och 

förklaring till varför investeringar inte utförs under året när medel 

avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som önskas 

ombudgeteras till år 2020 och varför finns bifogade underlag för 

respektive investeringsprojekt, se : 

- Tillväxtutskottets bilagor 1-5 

- Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 1-24 

- Barn- och utbildningsutskottets bilagor 1-2 

- Sociala utskottets bilaga 1 

 

Av 2019 års budgeterade investeringsmedel på 84 869 tkr inkl. 

ombudgeteringar från 2018 till 2019, finns önskemål om att 

ombudgetera 32 459 tkr till 2020. Av det avser 6 143 tkr 

ombyggnation förskola i norra kommundelen och 12 596 tkr avser 

ny förskola i Robertsfors. 

 

Framställning om ombudgeteringar av medel avseende 

investeringsprojekt framgår av nedanstående sammanställning: 
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 Forts. Au § 45 
 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 0   

- Barn- o utbildning 369 Bilaga 1-2 

- Samhällsbyggnad 30 808 Bilaga 1-24 

- Sociala 800 Bilaga 1 

- Tillväxt 482 Bilaga 1-5 

Summa 32 459   

 

I dagsläget görs bedömning att ytterligare lån för att färdigställa 

pågående investeringar ej behöver upptas. Taket för kommunens 

upplåning ligger på 155 000 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag:  
- Tjänsteskrivelse 2020-02-23 

- Presentationsunderlag med föreslagen tidsplan. 

 

Beslutsunderlag - KS total 
- Tjänsteskrivelse ombudgeteringar 

 
Beslutsunderlag - TVU 

- Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 

till 2020 

- Underlag för offentliga rummet ombudgeteringar 

- Bilaga 1 - 26201 Digitalisering 

- Bilaga 2 - 26202 Ungdomsgård 

- Bilaga 3 - 26203 Låssystem 

- Bilaga 4 - 26204 Sporthallar 

- Bilaga 5 - 262021 Ungdomsgård 

- Protokoll TVU 200310 §34 

 
Beslutsunderlag - SHBU 

- 1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 

- 2. 00115 Yta-belysn- tak Bygdeå skola L 

- 3. 00582 Energideklaration fastigh 

- 4. 00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 

- 5. 00841 Takbyte C-hus restaurang 

- 6. 00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 

- 7. 01093 Måla fasad Folktandvården 

- 8. 173 Övervakn etapp 2 avloppsv 

- 9. 181 Kulvertera Klockarbäcken 

- 10.  1212 Låssystem avlopp 

- 11.  1434 Kålaboda vattenverk 

- 12.  1481 Filterbyte Flarkens Vverk 

- 13.  1721 Övervakning vattenverk 

- 14.  1722 Brandlarm vv Klintheden 
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Forts. Au § 45 
 

- 15.  2545 Matavfallskärl 

- 16.  2904 Anläggarbussar 2018 

- 17.  13801 Ö-kl avloppsreningsverk 

- 18.  15611 Rensgaller Robertsfors ARV 

- 19.  0087 Förskola Apotekaren omb 

- 20.  00512 Jennings omb ventilation 

- 21.  01030 Sprinklers sjukhem ånäset 

- 22.  01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 

- 23.  26083 Entrémattor fastigheter 

- 24.  0999 Klumpanslag SHB 

- 25.  Uppföljning investeringar 2019 – FASTIGHET 

- 26. Uppföljning investeringar 2019 – GVA 

- 27.  Uppföljning investeringar 2019 – LOKALVÅRD 

- 28.  Uppföljning investeringar 2019 – MÅLTID 

- 29.  Uppföljning investeringar 2019 - PROJEKT FASTIGHET 

- 30.  Uppföljning investeringar 2019 - SHB-CHEF 

- 31. Tjänsteskrivelse överföring till 2020 

- 32. Protokoll SHBU 200309 §20 
 

Beslutsunderlag - BOU 
- 1. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar 

Fågelboet fd Apotekaren 

- 2. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar 

Åkullsjön 

- 3. Tjänsteskrivelse 

- 4. Protokoll BOU 200309 § 16 

 

Beslutsunderlag - SU 
- Bilaga 1 

- Protokoll SU 200310 § 31 

 

Yrkande 

 Lars Tängdén (C): Yrkar att punkt SHB 1 och 19 samt BOU 1 utgår utan 

tas i sin helhet under punkt ”Projekt Apotekaren (Fågelboet)”. 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Lars Tängdén (C) yrkandet till proposition och finner 

att yrkandet vinner bifall 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
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Au § 46  Dnr: 9020/10.109 
    

Rensmaskin Avloppsreningsverk 
Robertsfors Kommun Äskande tillskott 
från oförutsedda kontot. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja samhällsbyggnadssektorn, 

GVA verksamhet tillskott på 400 000 kr från Kommunstyrelsens 

oförutsedda konto. 

 

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 § 46 
 

- Protokoll AU 200203 § 26 - Bordläggande 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Au § 47  Dnr: 9020/120.109 
    

Finansiering av ny tunneldiskmaskin till 
Tundalsskolans kök 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet med anledning att 

få en samlad bedömning av kommunledningen avseende 

prioritering, kostnad och konsekvensbedömning. 

 

Ärendesammanfattning 
Kostchef Ulrika Karlsson har innan sin tjänstledighet uttryckt ett 

behov av att erhålla medel till inköp och installation av en ny 

tunneldiskmaskin i Tundalsskolans kök. Den diskmaskin som finns 

i detta kök för närvarande installerades 1997 och är i stort behov av 

omfattande reparationer men på grund av att maskinen är över 20 

år gammal så finns snart inga reservdelar att tillgå. Av denna 

anledning behöver Måltidsverksamheten äska om medel från 

Kommunstyrelsens oförutsedda konto för att köpa in en ny 

tunneldiskmaskin samt installera denna. Att observera är att i dags 

datum läcker diskmaskinen vatten och behöver reparation.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse ny tunneldiskmaskin till Tundal 

- Behovsbeskrivning från Förste kock, Tundalsskolan 

- Beskrivning av reparationsbehovet och kostnad av denna 

från Storköksservice 

- Protokoll SHBU 200309 §24 
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   Socialkontoret  

 

 

Au § 48  Dnr: 9020/137.109  
    

Oförutsedda investeringar 2020: Äskande 
om investeringsmedel till Datorer 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet med anledning att 

få en samlad bedömning av kommunledningen avseende 

prioritering, kostnad och konsekvensbedömning. 

 

Ärendesammanfattning 
En stor del av sociala sektorns arbetsstationer, datorer, är så kallade 

tunna klienter. Tunna klienter är en lösning som innebär att alla 

arbetsstationer har en gemensam server 

 

Sociala sektorns verksamhetssystem för dokumentation samt Ineras 

system för säker inloggning kräver att våra datorer och servrar 

uppgraderas. Detta bedöms inte vara möjligt utan nya investeringar 

i servern. 

 

Beslutsunderlag:  

- Underlag för investering 2020 

- Protokoll SU 200310 § 33 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-03-23           Sida 19         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 49  Dnr: 9020/111.109 
    

Fastigheter Bruksområdet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att det avsätts 250 000 kronor 2020 och 

250 000 kronor 2021 , i medfinansiering från Kommunstyrelsens 

oförutsedda investeringar till att ansöka om bidrag för att renovera 

fastigheter på Bruksområdet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtutskottet i uppdrag att 

följa ärendet. 

 

Ärendesammanfattning 
Byggnaderna har under många år inte underhållits varvid det är 

extrema behov av underhåll för att säkerställa att dessa finns kvar. 

Byggnaderna ligger i ett specifikt utpekat område av 

riksintressekaraktär varvid det finns möjlighet att söka x-antal 

kronor till renoveringen. Medfinansieringsgraden efter samtal med 

länsstyrelsen är på 10 %. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Fastigheter Bruket 

- PM uträkning av renoveringskostnader 

- Protokoll TVU 200310 §33 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar tillägget att Tillväxtutskottet får till 

uppdrag att följa ärendet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 50   Dnr: 9020/142.109 
 

Bildande av driftsbolag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

1. Bilda ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) 

genom att uppdra till kommunstyrelsen att bilda/anskaffa aktiebolag 

genom att förvärva ett lagerbolag. 

 

2. Anta bolagsordning för Robertsforsdrift AB, där det kommunala 

ändamålet och befogenheterna specificerats. 

 

3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för 

Robertsforsdrift AB som kan antas av bolagsstämman. 

 

4. Ge kommunstyrelsen uppdraget att kalla till inledande bolagsstämma 

för bolaget senast oktober månad 2020. 

 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till beslut för 

bolagsstämman att besluta om vilka andra styrdokument som från 

kommunen ska bli bindande för bolaget. 

 

6. Att utse ledamöterna NN NN NN NN NN som Robertsfors kommuns 

ledamöter i bolagets styrelse i Kommunfullmäktige i september 

 

7. Delegater bolagsstämma två (2) stycken: 

- Patrik Nilsson (S) 

- Lars Tängdén (C)  

 

8. Stiftelsen Robertsforsbostäder (org nr) efter bolagsbildning erbjuds 

möjlighet att förvärva en andel i bolaget. Frågan gällande ägarandel 

och försäljning skall återkomma till kommunfullmäktige för beslut. 

 

9. Ändra § 8 i den föreslagna bolagsordningen där det ska stå att 

styrelsen ska bestå av 5 ledamöter . 

 
Ärendesammanfattning 
I dagsläget finns en allmännyttig bostadsstiftelse med ca 300 

hyreslägenheter i kommunen, Robertsforsbostäder (RoBo). Stiftelsen har 

de sista fem åren haft ett positivt resultat, minskat vakansgraden och 

aktivt arbetat för att öka underhållet av beståndet för att säkra kvalitet och 

värden för hyresgäster och ägare. Stiftelsens styrelse tillstätts av 

kommunfullmäktige och stiftelsen är en egen juridisk person med 

uppdrag att utifrån urkund och stadgar förvalta stiftelsen. 

 

Stiftelsen har inte några anställda. All förvaltning och drift av stiftelsen 

och dess verksamhet hanteras av den kommunala förvaltningens genom 

tjänsteköp. Det gäller all fastighetsskötsel, underhåll och drift sköts även  
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Forts. Au § 50  
 

den mot ersättning från stiftelsen, av personal anställda i den kommunala 

förvaltningen. Det gäller städning, fastighetsfrågor, vaktmästeri etc.  

 

Auktoriserad revisor har under flera år uppmärksammat stiftelsens 

styrelse på att det för dessa tjänster saknas tydliga kostandsberäkningar 

och avtal mellan stiftelsen och den kommunala förvaltningen. 

 

Den nuvarande ordningen är problematisk kommunalrättsligt (för 

kommunen) och dels upphandlingsrättsligt (för stiftelsen). Den 

kommunala kompetensen, som sätter ramarna för vad en kommun får  

 

göra, begränsar kommunens möjlighet att tillhandahålla tjänster på den 

öppna marknaden, dvs. driftsfrågor till stiftelsen.  Stiftelsen i sin tur får 

inte anskaffa tjänsterna utan att iaktta lag om offentlig upphandling 

(LOU). Anskaffning ska därför föregås av annonsering på marknaden, 

vilket inte sker idag. 

 

Länsstyrelsen har i en tillsynsrapport (daterad 2019-11-11, dnr 206-7982-

2019) påpekat att samarbetet mellan kommunen och stiftelsen riskerar att 

leda till att kommunens och stiftelsens mål sammanblandas. Det finns 

indikationer på att så är fallet i dagsläget. Stiftelsens styrelse och 

kommunstyrelsen har utifrån detta en skyldighet att vidta åtgärder 

gällande organisering och styrning. 

 

Samtidigt är inte stiftelsens verksamhet  av sådan omfattning att det 

skulle vara ekonomiskt försvarbart att inom stiftelsen bygga upp den 

kompetens som i dagsläget köps in från kommunen. Klart står dock att 

stiftelsen behöver kompetensen. Samtidigt utgör tjänsteköpet av 

driftstjänster en betydande del av den kommunala förvaltningens 

driftsorganisation av fastighetsfrågor. Den gemensamma 

driftsorganisationen för kommun och stiftelse har varit viktig för bägge 

parter. För att minska risken för sammanblandning enligt ovan, samt även 

för att skapa tätare skott mellan de olika verksamheterna behöver en 

översyn av strukturen göras. Av denna anledning behöver resurserna på 

sikt kunna samordnas för att samutnyttjas mellan kommunen och 

stiftelsen. Sättet man organiserar denna samordning måste följa 

lagstiftning och samtidigt säkerställa ett effektivt resursnyttjande i den 

kommunala koncernen. 

 

En utredning har genomförts med stöd för revision och 

rådgivningsföretaget PWC har därför genomförts av RoBo och 

kommunen gemensamt.  Uppdraget har gällt att lämna förslag på vilka 

legala och effektiva möjliga strukturer som står till bud för att kunna lösa 

den uppkomna situationen gällande RoBO och Robertsfors kommuns 

fastighetsdrift och förvaltning i första hand. I utredningen har konsulterna 

även fått visa på vilka förutättningar de olika lösningar ger för framtida 

verksamhetsutveckling, vilket även finns med i utredningens underlag 

och rekomendationer (se bilagd presentation). 
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Forts. Au § 50  
 

För att kommunen och stiftelsen ska kunna samutnyttja resurser i enlighet 

med gällande lagstiftning krävs att resurserna placeras i ett separat 

aktiebolag, med ett kommunalt ändamål, som ägs av kommunen och 

stiftelsen gemensamt. Detta aktiebolag kan fyllas med den kompetens  

 

som både kommunen och stiftelsen är i behov av och sedan samutnyttjas 

av parterna genom tjänsteköp. 

 

Genom bildande av ett gemensamägt driftsbolag minskar risken för 

sammanblandning mellan kommun och stiftelse samtidigt som 

samordningsvinster kan nås på legal bas. Genom att samordna drift och 

förvaltningstjänster till exempel avseende kommunens eget 

fastighetsbestånd, och stiftelsens fastighetsbestånd i ett gemensamt ägt  

 

bolag kan synergieffekter och förutsättningar för långsiktig hållbarhet 

uppnås. Aktiebolaget kan arbeta med ett tydligare fokus på förvaltning 

och driftsfrågor eftersom verksamhetsföremålet avgränsas. Kommunen 

och stiftelsens roller klargörs och formerna för styrning och kontroll styrs 

direkt genom kommunallag och aktiebolagslag. Vi uppnår därmed en 

transparens och tydlighet mellan parterna. Genom bolagsordning och 

ägardirektiv kan kommunen och stiftelsen säkerställa tydlighet avseende 

mål och riktlinjer för bolaget. 

 

Beslutsunderlag:  

- TJänsteskrivelse bildande driftsbolag RoBo AU mars 2020 

- Presentation Robertsfors kommun 2020-03-11 - 

Långsiktigt hållbar relation mellan kommunen och 

stiftelsen 

- Förslag till Bolagsordning 

 

 Yrkande: 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att under § 8 i den föreslagna 

bolagsordningen ska det stå att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter .  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 51   Dnr: 9020/141.109 
 

Tillväxt- och investeringsstrategi 
Robertsfors kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelse beslutar att 

1. Uppdra till kommunchef att ta fram förslag till Tillväxt och 

investeringsstrategi för Robertsfors kommun och att genomföra 

en direktupphandling gällande konsultstöd för processen. 

Kommunstyrelsens presidie utgör tillsammans med 

kommunchef styrgrupp för uppdraget och skall regelbundet 

avrapportera till arbetsutskottet.  

 

2. Kommunchefen får uppdraget att säkerställa att ett 

fortsättningsprojekt på projektet Norrbottniabanans noder tas 

fram och lämnas in för ansökan om externa medel senast 

oktober 2020. 

 

3. Ett projektkonto läggs upp under kommunledning för Tillväxt- 

och investeringsstrategi. 
 

Ärendesammanfattning 
Nu planeras för trafikstart på Norrbottniabanan med sträckning 

Umeå- Skellefteå till senast år 2029.  Det innebär för Robertsfors 

kommun helt nya förutsättningar för etableringar, arbetsmarknad 

och bostadsmarknad. Med en restiden under 30 minuter mellan 

Robertsfors och Umeå samt Skellefteå förändras kommunens läge 

på ett radikalt sätt. 

 

Det nya läget ger även nya förväntningar och krav på kommunen 

och vår planeringsberedskap för att nå effekt av den nya 

infrastrukturen. För att kunna nå planeringsberedskap behöver 

därför kommunen ha en tydlig tillväxt och investeringsstrategi samt 

tidigt initiera kontakt med potentiella investerare. Inte minst för att 

ge så goda förutsättningar som möjligt för snabb 

samhällsekonomisk effekt från de stora statliga 

infrastrukturinvesteringarna. 

 

Robertsfors kommun har sedan 2016 arbetat i nära samarbete med 

Umeå kommun, Skellefteå kommun, Region Västerbotten och 

Trafikverket för att skapa så goda planering. Genom det 

gemensamt drivna ”Nodprojektet” har ett stort underlag arbetats 

fram som nu måste tas till vara och sättas in i en tydlig 

genomförbar strategi för området. 
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Forts. Au § 51 
 

Robertsfors kommun tar i samarbete med Umeå och Skellefteå 

kommun nu fram en ansökan om ett fortättningsprojekt på projektet 

Norrbottniabanans Noder (Nodprojektet). Avsikt är att lämna in 

ansökan om externa medel till Region Västerbotten oktober månad 

2020. 

 

De kommunala förvaltningsresurserna för att ta fram en tillväxt- 

och investeringsstrategi är idag begränsade. Därtill saknas de 

direkta upparbetade kontakterna med potentiella investerare i 

bostäder- och verksamhetslokaler. Därför behöver kommunen 

införskaffa det stödet genom extern resurs. Det externa stödet skall 

arbeta nära en styrprojektgrupp bestående av kommunstyrelsens 

presidie och kommunchef. Tillväxtchef, näringslivsstrateg och 

samhällsbyggnadschef samt verkställande funktionär för RoBo mfl 

personer inom förvaltningen behöver även arbeta nära uppdraget 

för att säkerställa riktning, underlag och förankring. 

 

 

Beslutsunderlag  
- TJänsteskrivelse Tillväxt och investeringsstrategi 

- Presentation Tillväxt och investeringsstrategi Robertsfors 

kommun 20200305 
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Au § 52   Dnr: 9020/168.109 
 

Namnändring av 
Funktionsnedsättningsrådet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om namnbyte 

från Funktionsnedsättningsråd till Funktionsrättsråd. 

 

Ärendesammanfattning 
Idag finns ett beslut om att rådet kallas för Funktionsnedsättningsrådet. 

Kommunala Funktionsnedsättningsrådet har lämnat in ett förslag till 

beslut i samband med deras sammanträde 2020-01-27, att namnet ändras 

till Funktionsrättsråd.  

 

Beslutsunderlag:  

- KFS protokoll 2020-01-27 § 7 

- Reglemente för Kommunala Handikapprådet 
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Au § 53   Dnr: 9020/116.109 
 

Uppföljning av Motioner samt 
Medborgarförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 

fortsatt beredning av: 

- Medborgarförslag 8/2018 

- Medborgarförslag 2/2019 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning begärt att 

Kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa motioner och 

medborgarförslag som inte har hunnit beredas färdigt (således inom 

ett (1) år sedan de anmäldes till Robertsfors kommun). I samband 

med detta har Kommunfullmäktige möjligheten att besluta om 

motionen/medborgarförslaget skall avskrivas från vidare beredning, 

eller om dem ska fortsätta beredas. Vid denna avstämning är det två 

medborgarförslag som inte har hunnit beredas färdigt, samt saknar 

beslut om vidare beredning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av Motioner samt 

Medborgarförslag 

- UPPFÖLJNING - MEDBORGARFÖRSLAG 

- UPPFÖLJNING - MOTIONER 
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   Personalstrateg 
Kommunsekreterare 

 

 

 

Au § 54   Dnr: 9020/115.109 
 

Beslut om undertecknande av Lokalt 
Kollektivavtal– LOK Krislägesavtal med 
Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att underteckna av LOK Krislägesavtal 

med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 

 
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, 

lärarförbunden 

- Krislägesavtal bilaga 1 

- Krislägesavtal bilaga 2 

- Krislägesavtal bilaga 3 

- Cirkulär 20:09 
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   Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 

 

 

 

Au § 55   Dnr: 9020/169.109 
 

Diskussion Tjänsteskrivelse-mall  
 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Arbetsutskottet skickar upp frågan till Kommunstyrelsens 

sammanträde.  

 
Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C) önskar att tjänsteskrivelsemallen biläggs till 

ärendet när det ska behandlas av Kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Arbetsutskottet diskuterade om hur de vill säkra 

konsekvensperspektiven i tjänsteskrivelsemallen. 
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   Robertsforshälsan  

 

 

Au § 56  Dnr: 9020/170.109 
 

Avrapportering Robertsforshälsan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C) önskar en presentation vid Kommunstyrelsens 

sammanträde, med information om planerna inför kommande 

verksamhetsår samt vilka som kommer vara med i styrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Genomgång av avrapporteringsskrivelsen som Robertsforshälsan 

har skickat till Robertsfors Kommunstyrelse 

 

Beslutsunderlag 
- Rapport till Kommunstyrelsen 
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   Norrbotniabanegruppen 
Kommunsekreteraren 

 

 

 

Au § 57  Dnr: 9020/148.109 
 

Ansökan om medfinansiering för 
Norrbotniabanegruppen 2020-2024 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa signering av 

medfinansieringen i enlighet med Norrbotniabanegruppens 

bifogade medfinansieringsförslag ”Medfinansieringsintyg 

Robertsfors kommun”. 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets beslutar att preliminärt signera medfinansieringen 

i enlighet med Norrbotniabanegruppens bifogade 

medfinansieringsförslag ”Medfinansieringsintyg Robertsfors 

kommun”och skickar till Norrbotniabanegruppen. 

 

Ärendesammanfattning 
Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017-2020 med 

projektnamnet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” avslutas den 

sista juni i år. Under den pågående projektperioden har arbetet med 

förverkligandet av Norrbotniabanan tagit stora kliv framåt. 

Sträckan Umeå-Skellefteå, halva banans längd, har lyfts in i den 

Nationella transportplanen för 2018-2029. Det första spadtaget, för 

den första delsträckan mellan Umeå och Dåva, togs den 31 augusti 

2018. Planeringsarbetet pågår för fullt till Skellefteå och kommer 

att färdigställas 2021. 

 

I regeringens överenskommelse från januari 2019, det så kallade 

Januariavtalet, står att ”planeringen för att bygga Norrbotniabanan i 

sin helhet ska intensifieras”. Med anledning av detta gick 

Trafikverket alldeles nyligen in med en ansökan om förberedande 

arbeten för Norrbotniabanans andra etapp mellan Skellefteå och 

Luleå. Fokus ligger på banans passage genom Piteå och Luleå samt 

en passage förbi ett Natura 2000 område. 

 

Norrbotniabanegruppen (NBBG) har tillsammans med sina 

samarbetspartners länge arbetat för en förlängning av 

stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean Corridor 

(Scanmed). Nu finns ett färdigt förslag i EU som väntar på beslut. 

Förslaget harmoniserar med de önskemål som 

Norrbotniabanegruppen med samarbetspartners lagt fram. 

 

Projektet känner med andra ord stark medvind, men konkurrensen 

med andra järnvägsprojekt hårdnar. Arbetet är inne i ett oerhört 

känsligt skede. All kraft måste läggas på att arbetet fortskrider med  
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   Norrbotniabanegruppen 
Kommunsekreteraren 

 

 

 

Forts. Au § 57 
 

oförminskad fart. En omstart skulle innebära att detta gjordes för 

fjärde gången av Trafikverket. Dessutom ser vi ett enormt tryck på 

att färdigställa banan för att kunna möta de utmaningar som uppstår 

i samband med Northvolts etablering i Skellefteå, den största 

företagsinvesteringen i Europa under 2019. 

 

Därför är det viktigt att Norrbotniabanegruppen vidmakthåller den 

nuvarande positionen för Norrbotniabanan och att arbetet inte 

tappar fart eller avstannar i Skellefteå. 

  

Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2019 beslutades att 

Norrbotniabanegruppens (NBBG) påverkansarbetet skall fortgå 

under en fyraårig projektperiod. Detta för att säkra att NBBGs 

påverkansarbete kan löpa ostört inför arbetet med nästa Nationella 

transportplan som är försenat. Allt för att nå målet, om att i närtid 

till 2030, färdigställa Norrbotniabanan i sin helhet. 

 

Den kommande projektperioden går under namnet ”Intensifiering 

av Norrbotniabanan”. Skellefteå kommun är fortsatt projektägare. 

Därför söker vi nu medfinansiering hos samtliga våra medlemmar. 

NBBG har lagt upp en budget på drygt 15,8 miljoner kronor för 

fyraårsperioden. Det ligger i samma paritet som nuvarande projekt 

per år. Kostnadsbudgeten och fördelning mellan de offentliga och 

privata finansiärerna redovisas på sista sidan. 

  

Ansökan lämnas in den 1:a april till Region Norrbotten och Region 

Västerbotten. NBBG behöver snarast få medfinansieringsintyg från 

varje finansiär, se bifogat dokument. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering för 

Norrbotniabanegruppen 2020-2024 

- Följebrev rörande ansökan Intensifiering med NBB - 2020-

2024 

- Medfinansieringsintyg Robertsfors kommun 

- Projektbeskrivning 2020-2024D 
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   Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Au § 58   Dnr: 9020/171.109 
 

Beslut om möten på distans 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge Kommunchef i uppdrag att ta fram 

ett underlag avseende möten på distans.  

 
Ärendesammanfattning 
Kommunchef presenterade frågan om att politiken skulle behöva 

fatta beslut om frågan om möten på distans, ifall de skulle vilja ha 

sammanträden på distans. 

 

Yrkande: 

Lars Tängdén (C): Yrkar att ge Kommunchef i uppdrag att ta fram 

ett underlag avseende möten på distans.  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 59   Dnr: 9020/74.109 
 

Grunkor och mojänger – 
marknadsföringsbidrag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Nationaldagsfirandet 2020 läggs i 

Överklinten i samband med Grunkor & Mojänger.  

 

Ärendesammanfattning 
Grunkor och mojänger lockar varje år 2-3000 personer och är ett av 

de större återkommande arrangemangen i Robertsfors Kommun. I 

år firar Grunkor och mojänger 19-års jubileum som infaller på 

nationaldagen. Överklinten har, förutom frågan om 

marknadsföringsbidrag ställt frågan om Robertsfors Kommun ska 

flytta sitt nationaldagsfirande till Överklinten just i år? Idag är 

nationaldagsfirandet vartannat år i Robertsfors och vartannat år i 

Ånäset. 

 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om marknadsföringsbidrag till Grunkor & mojänger 

- Tjänsteskrivelse Grunkor och mojänger – 

marknadsföringsbidrag 

- Protokoll TVU 200310 §22 

 

Yrkande: 

Gun Ivesund (S): Yrkar att Arbetsutskottet föreslår att 

Kommunstyrelsen beslutar att Nationaldagsfirandet 2020 läggs i 

Överklinten i samband med Grunkor & Mojänger. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesund (S) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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   Tillväxtchef 
Bygglovshandläggare 

 

 

 

Au § 60   Dnr: 9020/50.109 
 

Rivning av fastigheten Marklunds i 
Överklinten 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för rivningen inte tas ut 

(4000 kr). Övriga frågor ligger ej inom kommunens mandat att 

besluta om.  

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C) önskar att ansvarig tjänsteman kommer till 

Kommunstyrelsens sammanträde för att genomföra presentation. 

 

Ärendesammanfattning 
Överklintens byaråd vill köpa ett av ödehusen inne i centrala 

Överklinten och riva det då det i deras tycke utgör en fara för andra 

och en skamfläck i byn. Rivningen är ett ideellt projekt som 

byarådet kommer att hålla i. De ansöker hos kommunen om att 

Östen Holmström Botnia IT kan vara kontrollansvarig för 

rivningen. samt att slippa rivningstillstånd på 4 000 kr och 

deponiavgiften på Fagerliden. Detta eftersom det är ett helt ideellt 

projekt. 

 

Vid inhämtande av uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

så kan: 

 

Robertsfors kommun inte göra avsteg från kravet på 

kontrollansvarig då det är i EU:s tjänstedirektiv. 

 

Fagerliden ej ta emot hela hus. Rekommendation från sektor 

Samhällsbyggnad är att ta in offerter för bortskaffning av 

rivningsavfall till avfallsanläggning(Dåvamyra). 

 

Överklinten bör känna till att det ligger en grundavgift på tomten 

enligt taxa 201960630 på 2379 kr/år (Vatten och avlopp) 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Överklintens Byaråd avseende rivning av f.d. 

ICA butiken - Marklunds 

- Tjänsteskrivelse Rivning av fastigheten Marklunds i 

Överklinten 

- Protokoll TVU 200310 §23 
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Au § 61   Dnr: 9020/75.109 
 

Renovering av Tullgården 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förordar att klumpanslag från 

Samhällsbyggnadskontoret flyttas över från 2019 till 2020 enligt 

Samhällsbyggnadschef förslag till beslut. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C) önskar att ansvarig tjänsteman kommer till 

Kommunstyrelsens sammanträde för att genomföra presentation. 

 

Ärendesammanfattning 
Tullgården hyrs varje år ut till entreprenör som driftar 

anläggningen. Anläggningen är i visst renoveringsbehov och två av 

de mest prioriterade åtgärderna är bron till Tullgården som är 

genomrutten med risk för skador samt köket i Tullgården där det är 

en vattenskada. Det måste lämnas in en ansökan om tillstånd att 

ändra i byggnaden. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Tullgården 

- Tullgården utkast ansökan 

- Program Fönsterrenovering 2019 

- Bron bilder 

- Ansökan om tillstånd att ändra i byggnadsminne 

- Protokoll TVU 200310 §24 
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Au § 62   Dnr: 9018/188.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 4/2018 – En 
minigolfbana med en liten kiosk och 
hängmattor på Sjukhusudden 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 4/2018.   

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 4-2018 avseende Anläggande av minigolfbana 

på sjukhusudden med hängmattor och kiosk där unga kan arbeta 

under sommaren. 

 

Bilagor 
- Bilaga medborgarförslag 4/2018. 

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 42018 – En 

minigolfbana med en liten kiosk och hängmattor på 

Sjukhusudden 

- Protokoll TVU 200310 §27 
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Au § 63   Dnr: 9018/213.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 5/2018 -  
Byggande av tennisbana i Robertsfors 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

Medborgarförslaget 5-2018, att kommunen ska bygga tennisbanan 

avslås. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillväxtchef återrapporterar hur 

diskussionen mellan idrottsförening och Västerbottens 

idrottsförbund gått till Tillväxtutskott. 

 

Ärendesammanfattning 
Anläggande av tennisbana. Förslag att kommunen ska bygga en 

tennisbana utifrån att det inte finns någon i Robertsfors tätort. 

Kontakt har tagits med Västerbottens idrottsförbund och 

intresserade föreningar i Robertsfors för att komma vidare i frågan. 

Robertsfors IK har gått vidare med diskussionen inom sin 

huvudstyrelse. Det är ej möjligt för Robertsfors kommun att gå 

vidare med denna fråga utan externa finansiärer. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 5-2018 Bygga tennisbana i Robertsfors 

- Tjänsteskrivelse Bygga Tennisbana 

- Underlag tennisbana 

- Underlag Nordic Surface – obs Notera dock att för tennisbana 

gäller 0-4 mm stenmjöl då toleransnivåerna är mindre. 

- Uppbyggnad_konstgräs_NordicSurface 

- anslutningar_gummi_konstgras_nordic_surface_A3_svartvit 

- Protokoll TVU 200310 §28 
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Au § 64   Dnr: 9017/219.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 6/2017 – 
Området kring  Pulkabacke i Bygdeå. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 6-2017 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 6-2017 Angående Pulkabacke i Bygdeå. De 

förslag som finns är: Belysning till pulkabacken, matjord och 

gräsfrön på backen, cykelcrossbana som önskas av barnen i byn 

och grillplats med bänkar.   

 

Idag finns belysning på pulkabacken och den är sådd med gräsfrö. 

Spontancykling förekommer men det byggs också pumptrack i 

Bygdeå med bidrag från Robertsfors Kommun, Västerbottens 

idrottsförbund och Allmänna Arvsfonden. Vissa delar i 

medborgarförslaget är alltså redan genomförda utifrån ordinarie 

planerad verksamhet. Det föreslås att medborgarförslaget avslås då 

många av åtgärderna låg i plan för pulkabacken och andra 

anläggningar idag planeras i Bygdeå med liknande verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 6/2017.   

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 6-2017 – 

Området kring  Pulkabacke i Bygdeå. 

- Protokoll TVU 200310 §29 
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Au § 65  Dnr: 9017/319.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2017: 
jordkällarna och promenadstråk   
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 7-2017.    

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 7-2017 Två förslag i ett kring parken i 

Robertsfors. En är att restaurera de två jordkällare som finns på 

parkområdet. Det andra är att anlägga en promenadväg genom 

Björkallen vid Bruksområdens bostadsförening. 

 

Det två jordkällarna har idag ingen historisk betydelse för 

Robertsfors. Det finns ett rivningstillstånd från Länsstyrelsen. 

Promenadvägen avslås också då den väg som går parallellt med 

Björkallen i Robertsfors fungerar att promenera på och inte är 

speciellt trafikerad. 

 
Beslutsunderlag 
- bilaga Medborgarförslag 7-2017 

- Tjänsteskrivelse Jordkällare och promenadväg 

- Bilaga Bilder jordkällare samt svar från Länsstyrelsen 

- Protokoll TVU 200310 §30 
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Au § 66  Dnr: 9018/230.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 7/2018 – 
Gratis aktivitet i Robertsfors 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 7-2018.     

 

Ärendesammanfattning 

Medborgarförslag 7-2018 

Deltagare 65 +, grupp och enskilda aktiviteter fys och 

rörelseträning vid företagshälsan, sjukgymnast deltar, vattenträning 

för 65+ 2 ggr/vecka, rörelseaktivitet på sjukhusudden vid flera 

tillfällen/vecka. 

 

Kommentar: Idag finns möjlighet att skaffa kort på företagshälsan 

eller friskvårdscenter och få tillgång till instruktion från 

sjukgymnast/pt. Det finns också gruppträning som olika 

pensionärsorganisationer anordnar på företagshälsan. Det finns 

möjlighet till vattenträning i samverkan med studieförbunden i 

Robertsfors. Det finns idag ingen rörelseaktivitet på sjukhusudden 

vid flera tillfällen i veckan. Det är inte idag heller en 

grundverksamhet för kommunen att ordna utan medborgare får ta 

kontakt med idrottsförening eller idrottskonsulent vid SISU 

alternativt med studieförbund för att ordna sådana aktiviteter. Det 

finns goda möjligheter att delta vid befintliga aktiviteter idag. Det 

är inte aktuellt att Robertsfors kommun ska anordna ytterligare 

aktiviteter.  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga medborgarförslag 7/2018. 

- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 7-2018 – Gratis 

aktivitet i Robertsfors  

- Protokoll TVU 200310 §31 
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Au § 67  Dnr: 9019/292.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 8/2019 -  
avseende grönområden under 
humlesäsongen 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 8/2019. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en skötselplan för 

Robertsfors kommuns grönområden och tilltänkta planteringar. 

 

Ärendesammanfattning 
 Det finns inte många gröna ytor i Robertsfors som är bruksklippta. 

Robertsfors Kommun bör sköta om och förvalta de ytor där 

medborgarna vistas. Det skall också enligt Mål 15(Agenda 2030) 

Ekosystem och biologisk mångfald tas hänsyn till humlor och 

andra insekter samt vårda det ekosystem vi har att förvalta för 

framtiden. Det bör i närtid upprättas en skötselplan för Robertsfors 

kommuns grönområden och tilltänkta planteringar, samt hur vi i 

skötseln värnar om de globala målen men ändå håller en standard 

där det upplevs som välskötta områden. Om det inte klipps bör det 

informeras om varför till medborgarna. Medborgarförslaget i sig 

bör avslås och istället bör vi se en helhet. Skötselplan tas 

förslagsvis fram av Samhällsbyggnadsutskottet.  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga medborgarförslag  8/2019 

- Tjänsteskrivelse Besvarande av medborgarförslag 8-2019 -  

avseende grönområden under humlesäsongen 

- Fifteen-operationally-important-decisions-in-the-

planni_2018_Biological-Cons 

- Organic-farming-supports-spatiotemporal-stability-in-

spec_2018_Biological-Co 

- Saproxylic-biodiversity-and-decomposition-rate-decrease-

w_2018_Biological-Co 

- State-of-the-world-s-raptors--Distributions--threats--

an_2018_Biological-Con 

- Protokoll TVU 200310 §32 
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Au § 68   Dnr: 9020/119.109 
 

Projekt Apotekaren (Fågelboet) 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen äskar ytterligare investeringsmedel på 7 

miljoner från Kommunfullmäktige. 
 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Agnetha Nilsson kom och presenterade det pågående 

projektet med förskolan Apotekaren. Hon redovisade projektets 

bakgrund, den nya planlösningen och utemiljön, entreprenadform 

och valmöjligheter för Robertsfors kommun som byggnadsherre. 

 
Beslutsunderlag 
- Förskola i Ånäset 

- Protokoll SHBU 200309 §22 
- 1. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Fågelboet 

fd Apotekaren 

- 1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 

- 19.  0087 Förskola Apotekaren omb 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar återremiss för att utreda ”behovet av 

totala behovet av barnomsorg i norra kommundelen måste belysas 

och då med avseende på var barnen bor och vilka omsorgsplatser 

som kan erbjudas. Då med avseende på de tre lokaliteter som finns 

möjliga idag.”  

 

Gun Ivesund (S): Yrkar bifall till liggande förslag. 

 

Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) återremissyrkande mot att 

ärendet ska behandlas idag finner att ärendet ska behandlas idag. 
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Au § 69  Dnr: 9020/121.109 
 

Skinnarbyn 10:3 och 10:4 m fl - Ändring av 
detaljplan 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan för 

Skinnarbyn 10:3 och 10:4. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har 2017-11-28 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för fastigheterna Skinnarbyn 

10:3 och 10:4 så att flerbostadshus med upp till fyra våningar kan 

uppföras på platsen. Detaljplanearbetet upphandlades under 

sommaren 2019. Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 

2019-11-20 och 2019-12-11 och granskning mellan 2020-01-28 

och 2020-02-18. Efter granskning återstod inga synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda i planprocessen. Åtgärden överensstämmer 

med översiktsplanen. Det som nu återstår är ett antagande av 

detaljplanen i kommunstyrelsen. 

 

 Kommunen har dock problem att kunna omhänderta det 

avloppsvatten som en byggnation i enlighet med detaljplanen 

skulle innebära. Ett antagande av detaljplanen innebär ett åtagande 

att ordna teknisk försörjning med vatten och avlopp. Eftersom 

Robertsfors kommun äger fastigheten finns möjlighet att styra 

tidpunkten för byggstart till när reningsverket har fått tillräcklig 

kapacitet. 

 

Enligt plan- och bygglagens fjärde kapitel får kommunen 

bestämma bebyggandet omfattning, byggnaders användning och 

ska med detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för 

bebyggelse. Kommunfullmäktige har delegerat till 

kommunstyrelsen att fatta beslut om antagande av detaljplaner som 

inte är av principiell betydelse eller av större vikt. 

 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Skinnarbyn 10.3 och 10.4 m fl - Ändring av 

detaljplan 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Granskningsutlåtande 

- Protokoll SHBU 200309 §25 
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Au § 70  Dnr: 9020/122.109 
 

Åtgärdsplan - Revision av kommunens 
livsmedelskontroll 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Åtgärdsplan – Robertsfors 

kommuns livsmedelskontroll och sända den till Länsstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Länsstyrelsen gjorde 2019-10-24 en revision av Robertsfors 

kommuns livsmedelskontroll. I den efterföljande tillsynsrapporten 

pekar Länsstyrelsen på vissa brister och kräver in en åtgärdsplan. 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö har tagit fram en åtgärdsplan. 

  

Åtgärdsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen och 

jävsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Länsstyrelsens revisionsrapport (2019-12-18) 

- Åtgärdsplan – Robertsfors kommuns livsmedelskontroll (2020-

02-25) 

- Protokoll SHBU 200309 §28 
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Au § 71  Dnr: 9020/123.109 
 

Delegation till presidiet SBU att besluta i 
tobaksärenden 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till Samhällsbyggnadsutskottets 

presidie att besluta i följande ärenden om ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror: 

 

SHBK-2019-1034, SHBK-2019-1009, SHBK-2019-1008, SHBK-

2019-1004, SHBK-2019-979, SHBK-2019-978, SHBK-2019-977, 

SHBK-2019-931 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö handlägger just nu åtta stycken 

ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

Handläggningen har dragit ut på tiden. Samhällsbyggnadsutskottet 

har delegation på att besluta i ärendet. Deras nästa sammanträde är 

11 maj. Det bedöms vara orimligt långt bort tidsmässigt. Därför 

föreslås att dess presidie ges delegation att fatta beslut i dessa 

ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Delegation till presidiet SBU 

- Protokoll SHBU 200309 §29 
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Au § 72   Dnr: 9020/124.109 
 

Uppföljning av livsmedelskontroll 2019 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen att beslutar att godkänna uppföljningen av 

livsmedelskontroll 2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 2005:21 om offentlig kontroll 

av livsmedel ska en myndighet som tilldelats operativa 

tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma 

förordning ska tillsynsverksamheten årligen följas upp och 

utvärderas. 

 
Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse uppföljning livsmedel (2020-03-03) 

- Uppföljning livsmedelskontroll 2019. Daterat 2020-03-03 

- Protokoll SHBU 200309 §30 
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Au § 73  Dnr: 9020/127.109 
 

Tillsynsrapport förskola/fritids Drömvallen 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för förskolan 

Drömvallen. 

 

Ärendesammanfattning 
I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 §§, 

har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. 

 

Ansvarig för ovanstående tillsyn är förskolechef Josefine 

Pettersson, som genomfört denna 2020-02-04. 

 
Beslutsunderlag 
- Tillsyn 2019 

- Protokoll BOU 200309 § 11 
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Au § 74  Dnr: 9020/49.109 
 

Rekommendation till beslut om  
överenskommelse om regional 
samverkansstruktur 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

 

- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur 

avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region 

Västerbotten, enligt bilaga 2 

 

- att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter 

och ersättare till Samråd vård och omsorg samt 

Länssamverkansgruppen.   

 

Ärendesammanfattning 
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i 

Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för 

samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, 

inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan 

mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och 

omsorg” (VLL 2105-2018). Den övergripande strukturen för 

samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades 

av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 

2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att 

inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny 

samverkansstruktur i länet. 

 

 Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där 

samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade 

utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga av den 

nya strukturen för samverkan.  Därför har projektets arbete byggt 

på en kontinuerlig kommunikation med samtliga sexton parter. De 

synpunkter som framkommit har inarbetats i bilagt förslag till 

överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 

samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under 

förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 1. Redovisning från projektet av bakgrund till regional 

överenskommelse 
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Forts. Au § 74 
 

- Bilaga 2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur 

avseende vård och omsorg 

- Rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

- MISSIV - rekommendation till beslut om överenskommelse om 

regional samverkansstruktur 

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 200309 § 12 

- Protokoll SU 200310 § 35  
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Au § 75  Dnr: 9020/130.109 
 

Namngivning ny förskola i Robertsfors 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar beslut om namn på ny förskola efter att 

medborgare har haft möjlighet att lämna förslag via kommunens 

hemsida.  

 

Ärendesammanfattning 
I Robertsfors byggs en förskola med sju avdelningar som beräknas 

vara klar för inflyttning i augusti. Den nya förskolan är belägen i 

skogsområdet intill Jenningsskolan. Förskolan behöver namnges 

under våren. För att skapa delaktighet hos medborgarna kan 

namnförslag samlas in via Robertsfors kommuns hemsida.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 200309 § 23 
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Au § 76  Dnr: 9020/131.109 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - 
Medicinsk elevhälsa 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 

för kalenderår 2019.  

 

Ärendesammanfattning 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Linda Björn Lindberg 

och Elevhälsochef Hilda Vidmark har sammanställt årets rapport. 

 
Beslutsunderlag 
- Patientsäkerhetsberättelse 2019 

- Protokoll BOU 200309 § 25 
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Au § 77  Dnr: 9020/136.109 
 

Äskande om ökad budget för 
Funktionshinderomsorgen i Robertsfors 
kommun 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet överlämnas till 

Socialförvaltningen för att se över om det finns ytterligare 

besparingsmöjligheter inom sociala sektorn. 

 

Ärendesammanfattning 
Utifrån de beslut som vid ingången av 2020 ska verkställas behöver 

Humlan en personalbudget för fyra årsarbetare vilket motsvarar en 

kostnad på ca 2450 tkr. Detta medför att de tidigare planerade 

åtgärderna inom funktionshinderomsorgen ej är tillräckliga för att 

klara budget 2020 utan ytterligare åtgärder behöver vidtas inom 

funktionshinderomsorgen för att frigöra medel till korttidsboendet 

Humlan. 

 

Konsekvenserna som dessa åtgärder skulle medföra bedöms dock 

för allvarliga för att det ska vara möjligt att genomföra dem utan att 

riskera att lagens intentioner inte kan uppfyllas. Efter vidtagna 

åtgärder kommer Humlan att sakna personalbudget för 3,1 

årsarbetare vilket motsvarar ca 1900 tkr.  

 

Efter att planerade åtgärder vidtagits genomförts kommer sociala 

sektorn att sakna 2 450 tkr för att bedriva verksamheten. Ytterligare 

åtgärder för att täcka detta behov kan inte genomföras inom 

funktionshinderomsorgen och medel behöver skjutas till eller 

omfördelas från annan verksamhet för att klara budgeten 2020. 

Inom Sociala sektorn vidtas under 2020 ett flertal åtgärder för att 

minska kostnader. Det bedöms inte möjligt att under 2020 vidta 

ytterligare åtgärder varför det inte är möjligt att omfördela medel 

från någon av sociala sektorns övriga verksamheter utan att det får 

allvarliga konsekvenser.  

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 1 

- Uppdaterat underlag 

- Protokoll SU 200310 § 32 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-03-23           Sida 53         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Socialchef  

 

 

Au § 78  Dnr: 9020/138.109 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 – Sociala 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 

för kalenderår 2019.  

 

Särskilt yttrande 
Patrik Nilsson (S) önskar att ansvarig tjänsteman kommer till 

Kommunstyrelsens sammanträde för att genomföra presentation. 

 
Ärendesammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare 

dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 

patientsäkerhetsberättelse. Det finns inget krav på att vårdgivaren 

ska lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller 

någon annan myndighet Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur 

vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska 

riskerna i vården. Det innehåller en beskrivning av hur 

vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes 

synpunkter på patientsäkerheten har hanterats. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som 

uppnåtts under föregående år. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje 

år. 

 
Beslutsunderlag 
- Patientsäkerhetsberättelse för 2019 

- Protokoll SU 200310 § 34 
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Au § 79  Dnr: 9020/139.109  
 

Riktlinjer Tvång och begränsningar 
 

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

gälla från och med 14 april 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Riktlinjerna för tvång och begränsningsåtgärder är upprättade. 

Syftet är  att så långt som möjligt undvika tvångs och 

begränsningsåtgärder genom ett    personcentrerat arbetssätt och ett 

multiprofessionellt teamarbete och därmed skapa en demensvård 

utan tvång och begränsningar. Riktlinjerna bygger på Nollvisionen 

som svenskt demenscentrum tagit fram. 

 
Beslutsunderlag 
- Riktlinjer tvång och begränsningar 

- Protokoll SU 200310 § 37 
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Au § 80  Dnr: 9020/140.109  
 

Riktlinjer vid användning av 
skyddsåtgärder och larm 

 

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

gälla från och med 14 april 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Riktlinjerna vid användning av skyddsåtgärder och larm är 

upprättade. 

 

Fokus ligger på skyddsåtgärder dvs åtgärder som är vidtagna med 

den enskildes samtycke. Åtgärder utan den enskildes samtycke 

behandlas i riktlinjerna: tvång och begränsningsåtgärder. 

 

Denna riktlinje rör alla verksamheter i kommunens äldre- och 

funktionshinderomsorgen som möter personer som kan vara i 

behov av olika skyddsåtgärder eller speciallarm. Det är 

verksamheter som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL)  och Lagen om stöd- och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Beslutsunderlag 
- Riktlinjer vid användning av skyddsåtgärder och larm 

- Protokoll SU 200310 § 38 
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Au § 81   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 23 mars 2020 § 81 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 
- Tillväxtutskottets delgivningar 

 

- Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov 

mm. 

 

- Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 

- Redovisning av meddelanden 

 

- Barn- och utbildningsutskottets delgivningar  

 

- Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 

31 januari 2020 beslutat om Överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner om Psykisk hälsa 2020, 

i enlighet med bilaga. 

Bilaga:  Meddelande från SKR dnr 7020/31.750 

 

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen publicerat 

en ny rapport utifrån en granskning av 13 kommuners arbete 

med våldsutsatta samt sju regioners arbete med barn som 

bevittnat eller blivit utsatta för våld i nära relation. 

Bilaga:  Rapport dnr 7020/20.750 

 

- Protokoll BOU 200309 

 

- Protokoll SHBU 200309 

 

- Protokoll SU 200310 
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Forts. Au § 81 
 

- Protokoll TVU 200310 

 

- Information från Glokala Sverige, efter kick off-seminarium 

- Webbkickoff 11 februari slutgiltig 

 

- Rutiner för beställningar i kollektivtrafiken 

- Ny formell hantering av kollektivtrafiken i Västerbotten 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om Krislägesavtal med 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | 

Viktig information från SKR (20:09) 

- Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets 

och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Länk till sida med 

bilagor) 

 

- Information till ansvarig utgivare av Siths om 

personuppgiftsincident i HSA - uppgradering till Siths e-Id 

- Rapportering om personuppgiftsincident person-id tillgängligt 

via SITHS-certifikat i HSA 2020-02-03_version 0.6 

- Incidentrapport Robertsfors kommun Person-id tillgängligt 

via SITHS-certifikat i HSA 200203 

 

- Cirkulär: Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt 

diskriminering och diskriminering genom bristande 

tillgänglighet | Viktig information från SKR (20:10) 

 

- Minnesanteckningar för synpunkter tillsynsbesök rörande 

Vindelns respektive Robertsfors kommuns arbete med 

uppgifterna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

- Tillsyn_Vindeln_Robertsfors_20200115_MA 

 

- Tillsyn avseende kommunens efterlevnad av lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor 

- Minnesanteckningar_tillsynsbesök_Robertsfors_Vindeln_15 

_jan_2020_fastställda 

 

- Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen 2020-02-14 

 

- Cikulär: Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 

coronavirus | Viktig information från SKR (20:12) 

 

- ÅRSBOKSLUT för Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner och -regioner FSV 
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Forts. Au § 81 
 

- Cirkulär: Bemanning vid omfattande personalfrånvaro | Viktig 

information från SKR (20:13) 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om undantag från överläggnings-

skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen 

samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-

19, orsakad av coronavirus | Viktig information från SKR 

(20:14) 

 

- Viktig information från Migrationsverket 

- Coronavirus information vidarebosättning mars 2020 

- Information om reviderad årsplanering och mottagandet av 

kvotflyktingar 2020-03-12 

- Årsplanering uppdaterad 2020-03-12 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 

förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 

organisationer | Viktig information från SKR (20:15) 

(OFR förbundsområden, för kännedom: https://www.ofr.se/om-

oss/ofrs-organisation/)
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   Näringslivsstrateg 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Au § 82   Dnr: 9020/163.109 
 

Brev till kommunen angående 
restaurangen Patronen kök & bar 

 

Arbetsutskottet beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Näringslivsstrateg får i uppdrag att 

undersöka denna fråga och se hur andra kommuner har agerat i 

liknande situationer. Detta ska redovisas vid kommande 

Kommunstyrelsesammanträde.  

 

Ärendesammanfattning 
Det har inkommit ett brev till Kommunstyrelsen avseende Patronen 

kök och bar. Frågan är hur Kommunstyrelsen ska ställa sig till 

begäran i detta brev. 

 

Beslutsunderlag 
- Brev till kommunen ang restaurangen 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Näringslivsstrateg får i uppdrag att 

undersöka denna fråga och se hur andra kommuner har agerat i 

liknande situationer. Detta ska redovisas vid kommande 

Kommunstyrelsesammanträde. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 83   Dnr:  
 

Övriga frågor 
 
Avtackning Kommunchef 
Arbetsutskottet avtackade Kommunchef Karin Ahnqvist som till 

sista mars kommer avgå som Robertsfors kommuns Kommunchef. 
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Au § 84  Dnr: 
 

(Individärende) 
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Au § 85  Dnr:  
 

 
 
 

(Individärende)
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Au § 86  Dnr: 9020/172.109 
 

Tillförordnad kommunchef för perioden 
20200401-??  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse tillförordnad kommunchef med 

samma befogenheter som avgående Kommunchef exklusive 

säkerhetssamordningsansvar. 

 
Ärendesammanfattning 
Arbetsutskottets ordförande informerade om det kommande 

tillförordnandet av Kommunchef och vilka befogenheter denne 

kommer behöva. 


