
 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 1         

 

 

  

 
 

Plats och tid 

Centrumhuset Robertsfors 2020-06-08, kl 09.00-13.25  
(ajournering 10:13-10:18, 10:38-10:48 och 12.00-13.00) 
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande 
 

Erland Robertsson (C) (§95) 

Paavo Ruokojärvi (V) (§95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S) (ej § 95)  Mona Andersson (S)  

Gun Ivesund (S)  Kenneth Isaksson (M) (ej § 95) 

Robert Lindgren (S)  Lars Tängdén (C) 

Marie Viberg (C)  Ingrid Sundbom (C) (ej § 95) 

Desiree Ölund (C) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Fredrik Holmberg)  

Ove Lindström (S) (ers. Per Boström Johansson) (ej § 95) 

Mimmi Norgren Hansson (S) 

Carl-Johan Pettersson (S)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare  
Clarence C Andersson, sekreterare  

 

 

 

 

 
 

 
Sofia Öberg, Ekonomichef (§§ 87-164)  

Magnus Hansson, Tillväxtchef (§§ 87-164) 

Anders Persson, Kommunchef (§§ 87-164) 

Hilda Vidmark, Tf BOU-chef (§§ 87-164) 

Carin Elofsson, Tf SHBK-chef (§§ 87-164) 

Jhonas Nilsson, Socialchef, (§§ 151-164) 

Sara Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare (ej § 95 och 164) 

Harry Bäckström (C), närvarande ersättare (§§ 87-94) 

Erland Robertsson (C), närvarande ersättare (§§ 87-94 till 96-164)  

Lars-Erik Nygren (SD), närvarande ersättare (ej § 165) 

Paavo Ruokojärvi (V), närvarande ersättare (§§ 87-94 till 96-164)  

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén (§95 Gun Ivesund) 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 87 - 165 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson (§95 Lars Tängdén)  
 

 Justerare   

 Lars Tängdén  (§95 Gun Ivesund)  

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 

 

Datum för anslags uppsättande                  2020-06-10 Datum för anslags nedtagande    2020-07-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 2         

 

 

 

Innehåll 

§ 87 Val av justerare 

§ 88 Godkännande av dagordningen 

§ 89 Månadsrapport mars 

§ 90 Ekonomirapport 1 

§ 91 Plan och budget 2021-2023 

§ 92 Information ändrade budgetrader för 2021 

§ 93 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 

§ 94 Godkännande årsredovisning 2019 RobertsforsBostäder (RoBo)  

§ 95 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen 

RobertsforsBostäder 

§ 96 Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i 

samverkan för gemensam utveckling och effektivisering 

§ 97 Önskan om bidrag till Grannsamverkan 

§ 98 Redovisning av 2019 års partistöd samt utbetalning av 2020 års 

partistöd  

§ 99 Redovisning från PA-nämnd 

§ 100 Redovisning från Brand- och Räddningsnämnd Umeåregionen  

§ 101 Rapport från Länstrafiken 

§ 102 Muntlig återrapport Norrbotniabanegruppen 

§ 103 Lägesrapport IT 

§ 104 Val av ombud vid lantmäteriförrättningar till vilka kommunen 

kallas under mandatperioden 2020 – 2022 

§ 105 Fullmakt att teckna Robertsfors kommun 2020-2022 

§ 106 Fullmakt att underskriva köp och försäljning av fast egendom 

mandatperioden 2020 – 2022 

§ 107 Fullmakt att underskriva kommunens lån och borgensförbindelser 

mandatperioden 2020-2022 

§ 108 Fullmakt att underskriva plusgiroutbetalningar samt bankuttag 

mandatperioden 2020 – 2022 

§ 109 Behörighet att teckna stiftelser mandatperioden 2020 – 2022 

§ 110 Detaljplan nytt industriområde 

§ 111 Försäljning av fastigheterna Lillbergets förskola samt Skogsgläntan 

förskola 

§ 112 Beslut om remiss av Regional biblioteksplan 2020-2023 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 3         

 

 

§ 113 Tillfällig hyresnedsättning på grund av Corona (Covid-19) 

§ 114 Laddstolpe i Robertsfors Kommun   

§ 115 Remissvar Regional Utvecklingsstrategi 

§ 116 Tillhandahållande av platser för arbetsträning/arbetsprövning, 

praktik och extratjänster 

§ 117 Strategiska tjänster 

§ 118 Ansökan från 7-mila SK i Robertsfors Kommun   

§ 119 Norrbotniabanans noder fortsättningsprojekt 

§ 120 Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

§ 121 Förskolan Fågelboet (Apotekaren)  

§ 122 Översyn av barnomsorgsbehovet i norra kommundelen 

§ 123 Vatten Kålaboda 

§ 124 Ansökan om bidrag till tryggad tillgång av dricksvatten 

§ 125 Förena verksamhetsområden för avlopp – Fredriksfors till 

Robertsfors 

§ 126 Anslutning till kommunalt avlopp - Fredriksfors till Robertsfors 

§ 127 Riktlinjer för handläggning av små avloppsanläggningar- 

Ansökningsprocessen 

§ 128 Fastighetsreglering vid vattenverket i Flarken 

§ 129 Revidering av ”Renhållningstaxa Robertsfors kommun” 

§ 130 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 131 Tillfällig ändring i delegationen för serveringstillstånd 

§ 132 Lillbergsområdet- Ändring av Detaljplan 

§ 133 Översyn av lokala trafikföreskrifter  

§ 134 Sikeå 5:79 m fl - Antagande av detaljplan 

§ 135 Sluttäckning Fagerlidens deponi 

§ 136 Uppföljning investering Ambulansgarage 

§ 137 Delegation till Kommunstyrelsens presidium att besluta i 

tobaksärenden vid behov  

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

§ 139 Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 

§ 140 Riktlinjer LVM 

§ 141 Uppdatering av Kommunstyrelsens delegationer inom 

socialutskottets område 

§ 142 Analys av aktiviteter 

§ 143 Kompetensförsörjningsstrategi fritids/förskola 

https://drive.google.com/open?id=1ioHpwGTdSVK6YCP1RyB91qtXFQj2G1ZvNnXzxylQ7Mk
https://drive.google.com/open?id=1ioHpwGTdSVK6YCP1RyB91qtXFQj2G1ZvNnXzxylQ7Mk
https://drive.google.com/open?id=1ioHpwGTdSVK6YCP1RyB91qtXFQj2G1ZvNnXzxylQ7Mk
https://drive.google.com/open?id=1J2rUKIpK2pK1vNYANk6aDDmxc6tvm44j7dT3_SIOfZM
https://drive.google.com/open?id=1J2rUKIpK2pK1vNYANk6aDDmxc6tvm44j7dT3_SIOfZM


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 4         

 

 

§ 144 Namngivning ny förskola i Robertsfors 

§ 145 Utredning av prognossäkerhet inom BoU 

§ 146 Remissvar Validering för kompetensförsörjning och livslång 

lärande (SOU 2019:69) 

§ 147 Angående fullmäktigesal uppdatering utrustning 

§ 148 Jämmerdalen 

§ 149 Närvarorätt för ordförande samt vice ordförande vid andra 

utskottssammanträden 

§ 150 Tillstyrkande avseende vindkraftpark Röjmyraberget i Robertsfors 

kommun 

§ 151 Godkännande av principer för marktilldelning, genomförande och 

marköverlåtelseavtal skinnarbyn 10:3 och 10:4 

§ 152 Besvarande Medborgarförslag 3/2015 Fruktträd som gåva till varje 

nyfött barn.   

§ 153 Besvarande av medborgarförslag 2/2015 Hälsans stig 

§ 154 Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – Utveckling av badhuset i 

Robertsfors 

§ 155 Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 stolpar till 

§ 156 Medborgarförslag 2/2020: Återvinningsstationen i Ånäset 

§ 157 Svar på motion 13/2018 SERVICEPUNKTER 

§ 158 Svar på motion 4-2018 AKTIVITETSPARK FÖR ALLA 

ÅLDRAR   

§ 159 Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands havsbad 

§ 160 Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 

§ 161 Svar motion 2/2020 Habiliteringsersättning 2020 

§ 162 Uppföljning motioner och medborgarförslag 

§ 163 Delgivningar  

§ 164 Övriga frågor 

§ 165 (Individärende)  

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 5         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 87  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare 

för dagens protokoll. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Gun Ivesund (S) till justerare 

för ärende § 95. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Olov Nilsson 
Jan Åberg 

Kommunsekreterare 

 

 

 

Ks § 88  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Patrik Nilsson (S) begär att  punkten ”Avrapportering från 

Mellanbygdens Vattenråd” skjuts upp till nästa KS-sammanträde, 

där ordinarie ledamot i rådet samt att Jan Åberg bjuds in för 

presentation. 

   

Kommunstyrelsen beslutar att därefter godkänna 

föredragningslistan. 

 

 

 

  



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 7         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 89  Dnr:  
 

Månadsrapport mars 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för mars.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport mars  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

KS § 90   Dnr: 9020/270.109 
 

Ekonomirapport 1 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att godkänna Ekonomirapport 1, 2020 

- att Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att förvaltningen inom 

kort kommer fram med strukturförslag enligt tidigare uppdrag för att 

kunna säkerställa god verksamhet utifrån rådande ekonomiska 

förutsättningar. 

- att Kommunchefen får i uppdrag att se till att de 

förvaltningsgemensamma verksamheterna har en verksamhet som 

överensstämmer med budgeterade medel. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat på 8 990 tkr, vilket 

motsvarar 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag. Prognosen för helår är beräknad till minus 1 775 tkr, vilket 

innebär att balanskravet inte uppfylls utan stora åtgärder i verksamheten 

för att nå budget i balans. Om prognosen efter mars håller innebär det att 

underskottet måste återställas inom tre år. Det prognostiserade resultatet 

är 10 745 tkr sämre än budget. I redovisningen för helår ingår en 

realisationsvinst på ca 900 tkr som avser försäljning av lokaler i Bygdeå. 

 

Detta föranleder att en lång rad kraftiga åtgärder behöver sättas in i 

verksamheten för att hindra underskott och säkerställa budget i balans för 

2020 och framåt. För att klara de kommande utmaningarna vi står inför 

och med anledning av stora investeringsbehov, demografin, vikande 

konjunktur och återhämtning från krisen kommer omfattande åtgärder att 

bli nödvändiga för att nå en budget i balans och kunna fortsätta bedriva 

god verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse EK 1 

- Ekonomisk rapport 1 inkl. bilagor. 

- Tjänsteskrivelse Ekonomirapport 1 

- Ekonomirapport 1 tillväxt 2020 

- Ekonomirapport SOC 

- Ekonomirapport 1 

- Analys av verksamheter med underskott samt åtgärder vid 

ek.rapport 2020 

- Rapport januari-mars 2020 

- Ekonomirapport januari-mars  

- Protokoll TVU 200512 § 41 

- Protokoll SHBU 200511 § 39 

- Protokoll SU 200512 § 66 

- Protokoll BOU 200511 § 32 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Forts. KS § 90 
   

- Protokoll AU 200525 § 91
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 91    Dnr: 9020/341.109 
 

Plan och Budget 2021-2023 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

- Att budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2 

procent av skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag och att invånarantalet i kommunen som ligger 

till grund för de finansiella ramarna är 6 730 invånare, 

vilket är tio personer lägre än 2020. 

- Att skattesatsen fastställs till kronor 23:15 per skattekrona. 

- Att anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors 

Kommun 2021-2022. 

- Anta Vision om Hållbar utveckling för 7500 invånare i 

Sveriges bästa kommun, med värdegrunden ”Den nära 

kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och 

platser”.  

- Att Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder 

 - Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i 

  - God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse 

 - Hållbar samhällsutveckling med ett gott 

 näringslivsklimat 

 - Samexistens med och respekt för natur och kultur 

- Att ytterligare kort eller långfristigt lån kan upptas med 20 

miljoner om oförutsett behov skulle uppstå. 
  

Ärendesammanfattning 
Plan och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande 

dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, 

ansvarsutkrävande och benämns ”Plan- och budgetdokument för 

Robertsfors kommun”. 

 

Dokumentet fastställer modell och förutsättningar för styrningen av 

Robertsfors kommun. Genom kommunfullmäktiges antagande av 

dokumentet antas styrmodell, vision, värdegrund. Dokumentet 

innehåller även kommunens effektmål för kommunen, strategier för 

att nå dem samt på vilket sätt kommunfullmäktige ska följa 

måluppfyllelsen. Därtill antar kommunfullmäktige den budget som 

anger medel för nämnder och styrelse samt finansiella 

förutsättningar och investeringsutrymme.  

 

Genom antagande av förutsättningar och budget fastställer 

kommunfullmäktige skattesats för kommunen och mål för god 

ekonomisk hushållning.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Ks § 91  

Förslaget till beslut innebär en vision om, Hållbar utveckling för 

7500 invånare i Sveriges bästa kommun. Med värdegrunden Den nära 

kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. 
Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder 

- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i  

- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse  

- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

- Samexistens med och respekt för natur och kultur 

Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Invånarantalet i kommunen 

som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 730, vilket är 

tio personer lägre än 2020. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Plan- och budget 2021-2023 

- Plan och budget 2021-2023 

- Umeåregionens brand och räddningsnämnd, behovsframställan 

2021-2024 

- Budgetberedning 2021  Robertsfors kommun 2020-03-27 

- Överförmyndarnämnd och behovsframställan 2021-2024 

- PA-nämnd och behovsframställan 2021-2024 

- Protokoll AU 200525 § 92 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef  

 

 

Ks § 92  Dnr: 9020/288.109 
 

Information ändrade budgetrader för 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. Vidare önskas redovisning av vilka rader som 

försvinner och vilka som tillkommer. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunledningsgruppen har tagit fram ett förslag på rader i 

budget 2021 som ska underlätta uppföljning och jämförelser inom 

och mellan sektorer. 

 

Beslutsunderlag:  

- Information förslag KS rader 2021 

- Tjänsteskrivelse Förslag till ändrade budgetrader för 2021 

SHBU 

- Tjänsteskrivelse BOU 

- Protokoll TVU 200512 § 42 

- Protokoll SHBU 200511 § 42 

- Protokoll SU 200512 § 67 

- Protokoll BOU 200511 § 47 

- Protokoll AU 200525 § 93 

 

Yrkande  
Robert Lindgren (S): Yrkar att en redovisning av vilka rader som 

försvinner och vilka som tillkommer, till när det faktiska beslutet 

ska fattas. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef  

 

 

Ks § 93  Dnr: 9020/224.109 
 

Revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att ge 

Kommunchefen i uppdrag att arbeta utifrån Revisionens intentioner 

och att det återrapporteras i samband med delårsrapporten” 

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av Revisionsrapport – Grundläggande granskning 

2019, avseende Kommunstyrelse, nämnder och fasta 

fullmäktigeberedningar. 

 
Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 

 

Yrkande  
Patrik Nilsson (S): Yrkar att ”Kommunstyrelsen noterar 

informationen och beslutar om att ge Kommunchefen i uppdrag att 

arbeta utifrån Revisionens intentioner.” 

 

Lars Tängdén (C) Yrkar på ett tillägg ”Att det återrapporteras i 

samband med delårsrapporten” 

 

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

finner att det vinner bifall.  

 

Ordförande ställer Lars Tängdén (C) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 94  Dnr: 9020/175.109 
 

Godkännande årsredovisning 2019 
RobertsforsBostäder (RoBo) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa stiftelsen Robertsfors Bostäders årsredovisning 2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Årsredovisning för stiftelsen RobertsforsBostäder (RoBo) 2019. 

 

Beslutsunderlag:  

- Årsredovisning 2019 Robertsfors Bostadsstiftelse (signerad 

version) 

- Protokoll Rb 200324 §25  

- Protokoll AU 200525 § 95 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     
 

 

 

 

Ks § 95  Dnr: 9020/226.109 
    

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
2019 - Stiftelsen Robertsforsbostäder  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfullmäktige att rikta en 

anmärkning mot RoBos Styrelse för att inte ha följt verkställande 

funktionärs arbete tillräckligt bra.  
 

Jäv 
Ove Lindström (S) anmäler jäv, ersätts av Paavo Ruokojärvi (V). 

 

Ingrid Sundbom (C) anmäler jäv, ersätts av Erland Robertsson (C). 

 

Patrik Nilsson (S) anmäler jäv, Lars Tängdén (C) går in som 

ordförande. Ingen ersätter posten som tjänstgörande ledamot. 

 

Justerare för detta ärende blir Gun Ivesund (S) istället för Lars 

Tängdén (C). 

 

Kenneth Isaksson (M) anmäler jäv. Ingen ersätter posten som 

tjänstgörande ledamot. 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerar sig mellan klockan 10:13-10:18, samt 

mellan 10:38-10:48. 

 

Ärendesammanfattning 
Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2019. 

 

Beslutsunderlag:  

- Revisionsberättelse Stiftelsen Robo 2019 

- Svar från SKR på fråga om uttalande om ansvarsfrihet 

- Protokoll AU 200525 § 96 

  

Yrkande 
Lars Tängden (C): Yrkar att Erland Robertsson (C) går in som 

justerare. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar att Gun Ivesund (S) går in som 

justerare. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar ajournering på 10 minuter. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar ajournering på 10 minuter. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     
 

 

 

 

Forts. Ks § 95  
 
Robert Lindgren (S): Yrkar att Kommunstyrelsen uppmanar 

Kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot RoBos Styrelse 

för att inte ha följt verkställande funktionärs arbete tillräckligt bra.  
 

Desiree Ölund (C): Yrkar bifall till Robert Lindgrens (S) yrkande. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Robert 

Lindgrens (S) yrkande avseende val av justerare och finner att 

Robert Lindgrens (S) yrkande vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande om ajournering 

till proposition och finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande om ajournering 

till proposition och finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande avseende 

anmärkning mot RoBo:s styrelse, mot Arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner att Robert Lindgrens (S) yrkande vinner bifall.   
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   Umeåregionen  

 

 

Ks § 96  Dnr: Dnr: 9020/177.109  
    

Reviderad avsiktsförklaring - 
Umeåregionens kommuner i samverkan 
för gemensam utveckling och 
effektivisering  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta dokumentet ”Avsiktsförklaring för 

Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling 

och effektivisering”. Dokumentet ersätter tidigare antaget 

dokument. 

 

Ärendesammanfattning 
Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner för 

effektivisering och utveckling inom regionen. Sedan 2013 ingår 

Örnsköldsviks kommun i samarbetet. 

 

År 1993 antog de då samverkande kommunerna en 

avsiktsförklaring för samarbetet. Detta dokument har utgjort det 

grunddokument på vilket samarbetet vilar. Dokumentet pekar ut de 

bärande principer och den värdegrund som genomsyrar samarbetet 

i Umeåregionen. I februari 2019 beslutade Umeåregionrådet att en 

ny avsiktsförklaring ska skrivas fram och att det nya dokumentet, 

efter beslut i respektive kommun, ska ersätta den tidigare antagna 

avsiktsförklaringen. 

 

Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt 

gemensamt och fördjupat samarbete för utveckling och 

effektivisering. 

 

Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i 

Umeåregionens kommunchefsgrupp.  

 

Beslutsunderlag:  

- Avsiktsförklaring Umeåregionens kommuner i samverkan 

för gemensam utveckling och effektivisering 

- Ärendebeskrivning förslag till beslut avsiktsförklaring UR 

2020_utskick 

- Protokoll AU 200525 § 97 
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Ks § 97  Dnr: 9020/178.109 
    

Önskan om bidrag till Grannsamverkan 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 

 

Ärendesammanfattning 
SSF Stöldskyddsförening har skickat in en önskan om bidrag till 

Grannsamverkan till Robertsfors kommun, vilken kommunen 

behöver ta ställning till. 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 

- Sammanfattning GSV resultat 

- Brev till kommun ang bidrag 2020 

- Protokoll AU 200525 § 98 
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Ks § 98  Dnr: 9020/180.109 
 

Redovisning av 2019 års partistöd samt 
utbetalning av 2020 års partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

inkomna redovisningar och granskningsrapporter samt besluta att utbetala 

2020 års lokala partistöd till de politiska partierna i Robertsfors kommun 

under juli månad 2020. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning av 

partistödet samt godkänna inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-05-15 Partistödsredovisningar och 

partistöd 

- Regler för partistödet 

- Redovisning av 2019 års partistöd samt granskningsintyg. 

- Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Moderaterna 

- Vänsterpartiet 

- Sverigedemokraterna 

- Kristdemokraterna 

- Protokoll AU 200525 § 99 
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Ks § 99  Dnr: 9020/355.109 
 

Redovisning från PA  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger det till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Patrik Nilsson (S) redovisade för verksamheten under PA-

nämnden. 
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Ks § 100  Dnr: 9020/356.109 
 

Redovisning från Brand- och 
räddningsnämnd Umeåregionen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger det till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Lars Tängdén (C) redovisade för verksamheten under Brand- och 

räddningsnämnden Umeåregionen samt våra önskemål som har 

skickats till dessa. Vidare skulle en ekonomisk fördelningsmodell 

tas fram, men en skrivelse har skickats till Stadsdirektören i Umeå 

för att påskynda underlaget i detta ärende. 
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   Kommunsekreterare 
Kommunchef 

 

 

 

 

Ks § 101  Dnr: 9020/357.109 
 

Rapport från Länstrafiken 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att tar bort detta från uppsiktsplikten. 

 

Ärendesammanfattning 
Ingen redovisning kunde redovisas då Robertsfors kommun saknar 

representanter inom denna församling. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 102 
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Ks § 102  Dnr: 9020/358.109 
 

Muntlig återrapport 
Norrbotniabanegruppen 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger det till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Patrik Nilsson (S) redovisade för arbetet inom 

Norrbotniabanegruppen.  
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Ks § 103  Dnr: 9020/360.109 
 

Lägesrapport IT 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger ärendet till 

handlingarna. 
 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av lägesrapport för IT-kontoret. 

 

Beslutsunderlag:  

- Lägesrapport IT 

- Robertsfors kommun Mail - Re_ Information ang. bidrag 

utbyggnad bredband 

- Protokoll AU 200525 § 105 
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   Kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

Ks § 104  Dnr: 9020/361.109 
 

Val av ombud vid lantmäteriförrättningar 
till vilka kommunen kallas under 
mandatperioden 2020 – 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson samt kommunchef 

Anders Persson ges fullmakt att underteckna ansökan om 

fastighetsbildning och motta delgivningar. Vidare företräda 

kommunen och därvid framställa yrkanden och teckna 

överenskommelser. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 106 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 26         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens v. ordförande 

 

 

 

Ks § 105  Dnr: 9020/362.109 
 

Fullmakt att teckna Robertsfors kommun 
2020-2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Nedanstående ges fullmakt att två i förening teckna Robertsfors 

kommun för mandatperioden 2020 - 2022. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

Kommunchef Anders Persson 

 

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Sofia Öberg  

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll AU 200525 § 107 
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   Kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens v. ordförande 

 

 

 

Ks § 106  Dnr: 9020/363.109 
 

Fullmakt att underskriva köp och 
försäljning av fast egendom 
mandatperioden 2020 – 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Att å kommunens vägnar underskriva köp och försäljning av fast 

egendom utses: 

  

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  

Kommunchef Anders Persson                                     

   

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Sofia Öberg  

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 108 
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   Kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens v. ordförande 

 

 

 

Ks § 107  Dnr: 9020/364.109 
 

Fullmakt att underskriva kommunens lån 
och borgensförbindelser mandatperioden 
2020-2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Att å kommunens vägnar underskriva lån och borgensförbindelser 

avseende lån och byggnadskreditiv utses: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  

Kommunchef Anders Persson                                        

   

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Sofia Öberg  

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 109 
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   Kommunalråd 
Kommunchef 

Ekonomichef 

Berörda ekonomer 

 

 

 

Ks § 108  Dnr: 9020/365.109 
 

Fullmakt att underskriva 
plusgiroutbetalningar samt bankuttag 
mandatperioden 2020 – 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Sofia Öberg, Susanne Viik, Patrik Nilsson och Anders Persson ges 

fullmakt att å kommunens vägnar med minst två i förening 

underskriva kommunens plusgiroutbetalningar och kommunens 

bankräkningar. 

 

Sofia Öberg, Susanne Viik och Viveka Norberg ges fullmakt att var 

för sig överföra likvida medel mellan kommunens konton hos 

Swedbank och Svenska Handelsbanken. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 110
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   Kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens v. ordförande 
Berörda ekonomer 

 

 

 

Ks § 109  Dnr: 9020/366.109 
 

Behörighet att teckna stiftelser 
mandatperioden 2020 – 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Fullmakt att två i förening teckna stiftelser med anknuten 

förvaltning till Robertsfors kommun. 

   

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

Kommunchef Anders Persson 

  

Ersättare:  

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars Tängdén  

Ekonomichef Sofia Öberg 

 

Fullmakt att två i förening göra bankuttag för nämnda stiftelser 

lämnas till: 

Sofia Öberg, Susanne Viik, Viveka Norberg, Patrik Nilsson samt 

Anders Persson. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Kommunchef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 111 
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Ks § 110  Dnr: 9020/342.109 
 

Detaljplan nytt industriområde 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

  

1, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan i 

anslutning till den nätförstärkning som Skellefteå kraft genomför. 

2, att tilldela kommunstyrelsen 200 000:- för genomförandet av 

detaljplanearbetet. 

 
Ärendesammanfattning 
Tillväxtavdelningen genom näringslivsstrateg anser att vi i 

proaktivt syfte bör besluta att redan i år påbörja 

markundersökningar för att inom ett år kunna fastställa en ny 

detaljplan för industriändamål och att placeringen tar hänsyn till 

befintliga planer samt Skellefteåkrafts plan för effektförstärkning. 

Ärendet beräknas kosta kommunen cirka 200 000:- Skall 

Robertsfors kommun betraktas som en attraktiv ort för etablering 

måste handläggningstid för etableringsprocessen kortas jämfört 

med andra lokaliseringsalternativ. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ny detaljplan indusriområde 

- planerat område för ny detaljplan 

- Protokoll AU 200525 § 112  
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Ks § 111  Dnr: 9020/343.109 
 

Försäljning av fastigheterna Lillbergets 
förskola samt Skogsgläntan förskola 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Försäljning genomförs av fastigheterna förskolan Lillberget 

(Lillberget 1) och förskolan Skogsgläntan (Edfastmark 7:246) 

genom mäklare till högstbjudande. 

Del av försäljningsvärdet används för att täcka IT-kontorets 

omkostnader för att avlägsna samt flytta den tekniska infrastruktur 

som idag finns i de bägge fastigheterna 

 
Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt möte 2019-06-03 (Dnr: 

9019/216.109) förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning av 

byggnaderna Lillberget förskola samt Skogsgläntan förskola. 

Mäklare är kontaktade och förvaltningen vill nu gå vidare med 

försäljningen. 

  

Tre av fem avdelningar på förskolan Lillberget har redan flyttats till 

den nya förskolan. De två kvarvarande avdelningarna på Lillberget 

samt de två avdelningarna på förskolan Skogsgläntan flyttas till den 

nya förskolan under perioden juni-juli och beräknas vara klar under 

v 32 (2020-08-03). 

  

Idag finns det aktiva huvudnoder för stadsnätet i Lillberget samt 

Skogsgläntans fastigheter. Dessa noder behöver flyttas i samband 

med försäljning. 

 

Det innefattar, fiberblåsning samt grävarbeten och installation av 

aktiv utrustning i i det säkerhetsklassade MSB-huset som blir ny 

huvudnod för dessa 

områden. 

 

Dessa kostnader uppskattas till ca 500 000:- totalt för båda 

noderna. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Försäljning Lillberget förskola och Skogsgläntan 

förskola 

- Beslut Kommunstyrelsen 2019-06-03 

- Situationskarta 

- Protokoll AU 200525 § 113 
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   Region Västerbotten på mailadressen 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

 

 

 

Ks § 112  Dnr: 9020/260.109 
 

Beslut om remiss av Regional 
biblioteksplan 2020-2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat remissvar enligt 

bilaga 2. 

 

Ärendesammanfattning 
Region Västerbottens ordförande i Kulturutskottet, har beslutat att 

regional biblioteksplan 2020-2023 ska skickas ut på remiss, med 

sista svarsdatum 16 juni 2020. 

Bibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen. I den slås fast att 

kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet(Bibliotekslagen 2013:801§ 7). 

Den regionala biblioteksplanen beskriver vad Regionbibliotek 

Västerbotten kommer att fokusera på de närmaste fyra åren, och 

kan därutöver vara vägledande och stöttande för folkbiblioteken i 

framtagandet av kommunala biblioteksplaner. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Regional biblioteksplan 2020-2023 

- Regionala biblioteksplanen 2020-2023 

- Bilaga 2 

- Protokoll TVU 200512 § 39 

- Protokoll AU 200525 § 114 
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   Näringslivsstrateg 
Tillväxtchef 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Ks § 113  Dnr: 9020/281.109 
 

Tillfällig hyresnedsättning på grund av 
Corona (Covid-19) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Robertsfors kommun agerar för att 

möjliggöra hyresnedsättningar för hyresgäster inom utsatta 

branscher, i enlighet med de nationella reglerna och 

tillämpningarna gällande stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. 

 

Ärendesammanfattning 
Stödansökan behandlas efter ansökan från kommunens hyresgäster. 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som 

har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta 

branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan 

göras från den 1 juli 2020. Det är hyresvärden som ansöker om 

stödet. Ansvarig länsstyrelse kommer att handlägga och fatta beslut 

om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket 

håller på att ta fram. När e-tjänsten är klar kommer vi att publicera 

en länk till den. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Tillfällig hyresnedsättning pga Corona 

- Protokoll TVU 200512 § 43 

- Protokoll AU 200525 § 115
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   Tillväxtchef  

 

 

Ks § 114  Dnr: 9020/8.109 
 

Laddstolpe i Robertsfors Kommun   
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

- det hålls kontinuerlig dialog med Skellefteå Kraft i frågan men 

att det inte investeras i en laddstolpe 2020 för 130 000  eller 

260 000 kronor i Robertsfors Kommun utan att det får ske när 

marknaden är sådan att det företag som etablerar den gör det 

utan medfinansiering eller med mer begränsad 

medfinansiering,  men i dialog kring placering med Robertsfors 

Kommun. Eventuellt kan beslutet omprövas om förutsättning 

för bidragsansökningar förändras och Tillväxtutskottet 

fortsätter följa denna fråga. 

 
Ärendesammanfattning 
Skellefteå Kraft har kommit med ett erbjudande utifrån tidigare 

diskussion i Tillväxtutskottet om att montera en laddstolpe i 

Robertsfors Kommun. Det finns idag två olika alternativ att välja 

på. Skellefteå Kraft har initierat ett samarbete med OK 

Västerbotten och vill anlägga den vid OK i centrala Robertsfors. En 

laddstolpe kostar från cirka 500 000 kronor idag och det går att 

söka visst stöd. Skellefteå Kraft föreslår att Robertsfors Kommun 

medfinansierar projektet med 50 % av kostnaden.  De två förslagen 

enligt offert är på 130 000 kr respektive 260 000 kronor. Den för 

130 000 kronor är den som används idag men riskerar att inom 3 år 

vara lite ”liten”. Den större modellen är top notch och skulle 

Robertsfors Kommun gå på den är vi i frontline för snabbladdare.   

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Laddstolpe 

- Offert Skellefteå Kraft 

- Protokoll TVU 200512 § 44 

- Protokoll AU 200525 § 116 

 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Tillväxtutskottet fortsätter att följa 

denna fråga  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) tilläggsyrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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   Regionvästerbotten 
Kommunchef 

Gruppledare 

 

 

 

Ks § 115  Dnr: 9020/235.109 
 

Remissvar Regional Utvecklingsstrategi 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om Robertsfors kommuns remissvar 

angående ny regional utvecklingsstrategi. Remissvaret är 

sammanställt i dokumentet ”REMISSVARRUutkast20200511 

reviderad” utskottens synpunkter och kommentarer. Robertsfors 

kommun ställer sig även ställer bakom Umeåregionens 

gemensamma remissvar. 

 

Ärendesammanfattning 
Regionala Utvecklingsstrategin är ute på remiss. Svar ska in till 

Region Västerbotten den 10/6 2020. Umeåkommuns 

näringslivsenhet koordinerar ett gemensamt svar från 

Umeåregionen som antas politiskt vid Umeå region råd den 4/6. 

 

Förvaltningens bedömning är att Robertsfors Kommun även bör 

inkomma med egna synpunkter och kommentarer.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Regional Utvecklingsstrategi  

- Tillväxtchefs sammanställda synpunkter (reviderad version på 

begäran av AU-presidiet) 

- Missiv Remiss RUS Västerbotten 

- Regional Utvecklingsstrategi 

- Regionala prioriteringar 

- PPT Remiss RUS Västerbotten 

- PP till RUSremiss 

- REMISSVARRUutkast20200511 reviderad 

- Protokoll TVU 200512 § 45 

- Protokoll SHBU 200511 § 66 

- Protokoll SU 200512 § 69 

- Protokoll BOU 200511 § 40 

- Protokoll AU 200525 § 117 

 

Yrkande  
Desiree Ölund (C): Yrkar att dokumentet 

”REMISSVARRUutkast20200511 reviderad” skickas in som 

Robertsfors kommuns remissvar. 

 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsfors kommun även ställer sig 

bakom Umeåregionens gemensamma remissvar. 
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   Regionvästerbotten 
Kommunchef 

Gruppledare 

 

 

 

 

Forts. Ks § 115 
 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Desiree Ölunds (C) yrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Desiree Ölunds 

yrkande vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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   - Koordinator/arbetskonsulent 
- Samtliga utskottsordföranden 

- Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

 

 

 

Ks § 116  Dnr: 9020/273.109 
 

Tillhandahållande av platser för 
arbetsträning/arbetsprövning, praktik och 
extratjänster 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

  

1. Varje sektor inom Robertsfors kommun ska fortlöpande 

tillhandahålla minst 10 platser för individer som har behov av 

arbetsträning/arbetsprövning, praktik eller extratjänst. Bruksam 

är undantaget detta då den verksamheten ska ha ett fortlöpande 

mottagande av 10-20 individer. 

2. Sektorchefer rapporterar eller delegerar till enhetschefer att 

rapportera till arbetsmarknadsenheten vilka platser som finns 

tillgängliga för ovanstående placeringar. 

3. Alla placeringar gällande arbetsträning/arbetsprövning, praktik 

och extratjänster inom kommunens verksamheter ska placeras 

via Arbetsmarknadsenheten. Detta förfaringssätt ska förmedlas 

ut till alla interna enheter samt även externt till exempelvis 

Arbetsförmedlingen. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun ska stärka, stödja och motivera individer till 

arbete, studier eller daglig sysselsättning genom aktiva lösningar. 

Eftersom alla människor har olika bakgrund och förutsättningar är 

målsättningen att vi ska arbeta individuellt och flexibelt för att se 

varje människas möjligheter. 

 

Insatser såsom arbetsträning/arbetsprövning, praktik samt 

extratjänster är ett första steg ut mot ett arbete på ordinarie 

arbetsmarknad men det kan många gånger vara svårt att erhålla en 

sådan plats hos externa aktörer. Robertsfors kommun bör vara en 

förebild gällande att tillhandahålla platser inom sina egna 

verksamheter och varje sektor bör fortlöpande tillhandahålla minst 

10 platser.  Tillgängliga platser rapporteras till 

Arbetsmarknadsenheten och alla placeringar ska förmedlas via 

Arbetsmarknadsenheten. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Tillhandahållande av platser för 

arbetsträning/arbetsprövning, praktik, och extratjänster. 2020-

04-27 

- Protokoll TVU 200512 § 46 

- Protokoll AU 200525 § 118 
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   - Koordinator/arbetskonsulent 
- Samtliga utskottsordföranden 

- Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Ks § 117  Dnr: 9020/274.109 
 

Strategiska tjänster 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att  

 

1. Avsätta 288 000 kronor årligen i en budget hos 

Arbetsmarknadsenheten för att finansiera strategiska 

anställningar. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

   

2. Samverkan med fackliga parter initieras av ansvarig sektorchef 

gällande totalt 8 strategiska tjänster. 

 

3. Varje sektor tillhandahåller årligen minst 2 platser för 

strategiska anställningar. 

 

4. Sektorchefer rapporterar eller delegerar till enhetschefer att 

rapportera till arbetsmarknadsenheten vilka platser som finns 

tillgängliga för ovanstående placeringar. 

 

Ärendesammanfattning 
Utfallet av de tre pågående strategiska anställningarna har hittills 

varit mycket bra och med utgång i detta bör Robertsfors kommun 

planera för en utökning av antalet individer som kan omfattas av 

denna insats. En budget bör fastställas för detta ändamål samt en ny 

samverkan med fackliga parter bör utföras. 

 

Förslaget är att Robertsfors kommun tillsätter en budget som 

uppgår till 288 000 kronor per år vilket skulle motsvara cirka 8 

strategiska anställningar per år med den typ av anställningsstöd vi 

tidigare har erhållit. Möjlighet bör dock finnas att med denna 

budget även prioritera individer som inte kvalificerar för denna typ 

av anställningsstöd men där det är motiverat med denna typ av 

insats utifrån exempelvis långvarigt behov av försörjningsstöd. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Strategiska tjänster 2020-04-29 

- Sammanträdesprotokoll CSG p. 6 2019-05-29 

- Bilaga Strategiska anställningar 2020-04-29 

- Protokoll TVU 200512 § 47 

- Protokoll AU 200525 § 119  
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   - Koordinator/arbetskonsulent 
- Samtliga utskottsordföranden 

- Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Forts. Ks § 117 
 
Yrkande  
Patrik Nilsson (S): Yrkar att första punkten skickas till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande mot Arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att Patrik Nilssons (S) yrkande vinner 

bifall. 
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   Tillväxtchef  

 

 

Ks § 118  Dnr: 9020/199.109 
 

Ansökan från 7-mila SK i Robertsfors 
Kommun   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

- bevilja 7-mila 25 000 kronor utöver ordinariebidrag för tävling 

2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Vi ser idag hur många av de prioriterade arrangemangen har 

försvunnit sista åren i Robertsfors Kommun. Idag finns två större 

prioriterade evenemang som drivs av ideella krafter men där 

Robertsfors Kommun ser goda möjligheter att marknadsföra sig 

och stärka varumärket, Grunkor och Mojänger samt 7-mila. 7-mila 

fick en extremt tuff situation i vinter med regn och osäkert väder 

ända fram till startdatum. Trots detta åkte närmare 600 personer 

loppet i år. 

 

7-mila vill göra en satsning inför 2021 på att få fler åkare vilket 

inte borde vara omöjligt om det blir en snörik vinter och bättre 

förutsättningar. 

 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 7-mila 

- Ansökan till RK 2020  

- Protokoll TVU 200512 § 48 

- Protokoll AU 200525 § 120 
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   Kommunchef 
Tillväxtchef 

Ekonomichef 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Ks § 119  Dnr: 9020/282.109 
 

Norrbotniabanans noder 
fortsättningsprojekt 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- Robertsfors kommun ansöker om ett fortsättningsprojekt på 

Norrbotniabanans Noder tillsammans med Skellefteå och 

Umeå. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detta tas upp i Kommunstyrelsens 

presidie för beslut och presenteras vid det nästkommande 

Kommunstyrelsemötet. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun behöver ta lead i frågan kring de tre 

stationerna i Sävar, Robertsfors och Bureå. Vi arbetar just nu med 

att färdigställa ett projekt tillsammans med Umeå och Skellefteå för 

att nå synergieffekter i planeringen av dessa tre stationer. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Norrbotniabanans Noder 

- Inriktningsunderlag resecentrum Robertsfors  

- Protokoll TVU 200512 § 56 

- Protokoll AU 200525 § 121 
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   Socialsektorn 
Socialchef 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Ks § 120  Dnr: 9020/332.109 
 

Strukturella förändringar inom 
äldreomsorgen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att. 

1. Avveckla en avdelning med sju lägenheter på Särskilda 

boendet, Nysätragården 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna åtgärder inom 

äldreomsorgen. 

 

2. Minska antalet platser på korttidsboendet Gläntan från tio till 

åtta platser 

3. Skyndsamt flytta korttidsboendet Gläntan samt hemtjänstlokal 

och övriga lokaler som sociala sektorn disponerar på 

Apotekaren i Ånäset till Nysätragårdens lokaler. 

 

Ärendesammanfattning 
Sociala sektorn går mot ett prognostiserat underskott på ca 8 680 

tkr. Utifrån det stora förväntade underskottet vid årets slut krävs 

utöver de redan planerade åtgärderna, betydligt mer omfattande 

åtgärder för att motverka detta underskott. Stora övergripande 

åtgärder tar lång tid att genomföra och det tar lång tid innan de når 

full effekt. Utifrån rådande läge kan denna typ av åtgärder inte 

avvaktas. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen.  

- Ekonomirapport 1. 2020 

- Ekonomisk redovisning 2 av strukturella förändringar 

- Protokoll SU 200512 § 68 

- Protokoll AU 200525 § 122 

 

 

Yrkande  
Patrik Nilsson (S): Yrkar att punkt 1 skickas vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att punkt 3 kompletteras med att flytten 

skall ske ”skyndsamt”.  
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   Barn- och utbildningschef 
Socialchef 

 

 

 

Ks § 121  Dnr: 9020/317.109 
 

Förskolan Fågelboet (Apotekaren) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar önskemålet och lägger punkten till 

handlingarna. 

 
Ärendesammanfattning 
Förskolan Fågelboet (tidigare Apotekaren) har varit föremål för 

planer om om-/utbyggnation under ett antal år. Vid 

samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2020-03-09 (§22) 

beslutades att gå vidare med att konkurrensutsätta projektet samt att 

föreslå kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 7 mkr i 

investeringsmedel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade via en återremiss den att en översyn 

av barnomsorgs behovet i norra kommundelen skulle göras utifrån 

behov, tillgängliga lokaler och var behovet förväntas finnas i ett 

långsiktigt perspektiv. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse till SHBU 

- Tjänsteskrivelse Översyn Barnomsorgsbehov norra 

kommundelen 

- Tjänsteskrivelse strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

- Protokoll SHBU 200511 § 40 

- Protokoll AU 200525 § 123 
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Ks § 122  Dnr: 9020/119.109 
 

Översyn av barnomsorgsbehovet i norra 
kommundelen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gå vidare med 

planerna för investeringar i ombyggnation av Fågelboet (fd 

Apotekaren) utifrån att översynen av barnomsorgsbehovet i norra 

kommundelen resulterat i slutsatsen att barnomsorgsbehovet 

lämpligast tillgodoses genom en förskola i Ånäset. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade via en återremiss den att en översyn 

av barnomsorgsbehovet i norra kommundelen skulle ses över 

utifrån behov, tillgängliga lokaler och var behovet förväntas finnas 

i ett långsiktigt perspektiv. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Skrivelse angående återremittering av renovering i Ånäset 

- Skrivelse från pedagoger från förskolan - signerad 

- Öppet brev från en samling kommuninvånare 

- Ekonomirapport 1 

- Tjänsteskrivelse Förskolan Dungen 2019-02-25 

- Protokoll BOU 200511 § 34 

- Protokoll AU 200525 § 124 
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Ks § 123  Dnr: 9020/318.109 
 

Vatten Kålaboda 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 

ytterligare 922 000 kr för investering i ny vattentäkt och nytt 

vattenverk i Kålaboda. 

 

Ärendesammanfattning 
Befintlig vattentäkt i Kålaboda erbjuder inte tillräcklig kvalitet på 

vatten. Vattenverket håller även på att vara uttjänt, och det har 

konstaterats stora mängder mikroorganismer och kraftig beväxning 

i brunn och reservoar. Idag transporteras vatten per bil till 

Kålaboda för en kostnad på 25 tkr/mån, vilket motsvarar 300 tkr/år. 

  

En genomgång av de förutsättningar som råder har gjorts och en 

översiktlig kalkyl av investeringsbehovet för att sätta en ny 

vattentäkt och – verk  i drift har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-20, §47 

- WSP: Minnesanteckningar 2020-02-25 

- PM: Vatten Kålaboda 2020-04-24 

- PM VATTEN KÅLABODA korrigerad 2020-05-06 

- Tjänsteskrivelse Vatten Kålaboda 

- Prtokollsutdrag KF 2019-12-02_paragraf 106 

- Protokoll SHBU 200511 § 46 

- Protokoll AU 200525 § 125 
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   Örjan Persson, arbetsledare GVA 
Dexter Sahlén, maskinist GVA 

Fabian Erlandsson, GVA 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Ks § 124  Dnr: 9020/319.109 
 

Ansökan om bidrag till tryggad tillgång av 
dricksvatten 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för tryggad 

tillgång av dricksvatten enligt bilaga samt att i egen finansiering 

tillskjuta 350 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda 

investeringsmedel. 
 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 (§47) att ombudgetera 

135 tkr för installation av fjärravlästa vattenmätare med 

läckagedetektion. Under våren har Länsstyrelsen utlyst möjlighet 

att söka bidrag för tryggad tillgång av dricksvatten. I Robertsfors 

kommuns ledningsnät finns ett stort vattensvinn och återkommande 

problem med att hitta läckor. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Dricksvattenbesparing med kontinuerlig fjärravläst läcksökning i 

Flarken och Ånäset 

- Dricksvattenbesparing med kontinuerlig fjärravläst läcksökning i 

Flarken och Ånäset, bilaga  

- Preliminärt beslut om stöd - Delbeslut Robertsfors(14278707) 

- Protokoll SHBU 200511 § 48 

- Protokoll AU 200525 § 126 
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Ks § 125  Dnr: 9020/320.109 
 

Förena verksamhetsområden för avlopp – 
Fredriksfors till Robertsfors 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

  

Förena verksamhetsområdet för avlopp i Fredriksfors och därtill 

hörande fastighet till kommunens verksamhetsområde för avlopp i 

Robertsfors tätort och därtill hörande ledningsnät. Anslutning ska 

ske först efter att kapaciteten för avloppsreningsverket i 

Robertsfors är tillräckligt för att klara den hydrauliska och 

föroreningsmässiga belastningen utan att utsläppskraven riskerar 

att överskridas. 

 

Ärendesammanfattning 
Jävsnämnden beslutade 2018-11-22 att förbjuda utsläpp av WC-

vatten från fastigheten Edfastmark 7:224 från och med 2020-08-31. 

Robertsfors kommun är ägare till reningsanläggningen på 

fastigheten och har en skyldighet att tillgodose avloppsförsörjning 

inom sitt verksamhetsområde med hänsyn till skydd av människors 

hälsa och miljön enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. Beslut om verksamhetsområde är inte delegerat till 

tjänsteman varför ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige. 

 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- 2018-11-22 Edfastmark 7:224- Förbud om att släppa ut WC-

vatten. 

- Protokoll SHBU 200511 § 49 

- Protokoll AU 200525 § 127 
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Ks § 126  Dnr: 9020/321.109 
 

Anslutning till kommunalt avlopp - 
Fredriksfors till Robertsfors 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

1. Utöka det kommunala verksamhetsområdet för avlopp till att 

omfatta berörda fastigheter inom Fredriksfors vilka framgår i 

bilaga 1. 

2. Fastigheterna ska anslutas till ledningsnätet hörande till 

avloppsreningsverket i Robertsfors. 

3. Anslutning får ske först efter att kapaciteten för 

avloppsreningsverket i Robertsfors är tillräcklig för att klara 

den hydrauliska och föroreningsmässiga belastningen utan att 

utsläppskraven riskerar att överskridas. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2018 genomfördes en inventering av enskilda avlopp i 

Fredriksfors, Robertsfors kommun.  Alla fastigheter (9 st.) utom en 

fick beslut om förbud att släppa ut WC/avloppsvatten. Förbudet 

träder i kraft den 31 augusti 2020. Efter inventering inkom 

fastighetsägarna med en fråga om möjligheten att ansluta sig till 

kommunalt avlopp. Fastighetsägarna informerades om 

avloppssituationen gällande Robertsfors avloppsreningsverk och att 

de inte då kunde garanteras när en anslutning skulle kunna bli 

aktuell. På grund av bristande kapacitet kan inte Robertsfors 

avloppsreningsverk ta emot avloppsvatten från flera fastigheter i 

nuläget. Beslut om att utöka verksamhetsområde är inte delegerat 

till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 1(berörda fastigheter) daterat: 2020-04-24 

- Protokoll SHBU 200511 § 50 

- Protokoll AU 200525 § 128 
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   - Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 
- Carin Elofsson Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Ks § 127  Dnr: 9020/322.109 
 

Riktlinjer för handläggning av små 
avloppsanläggningar- 
Ansökningsprocessen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för handläggning 

av små avloppsanläggningar- Ansökningsprocessen i Robertsfors 

kommun. 

 

Ärendesammanfattning 
Syftet med riktlinjerna är att små avlopp, både befintliga och 

planerade, uppfyller höga men rimliga krav på miljöskydd, 

hälsoskydd, resurshushållning och säker funktion samt dels att 

främja enligheten i bedömning och handläggning, till nytta för 

fastighetsägare, entreprenörer och handläggande tjänstepersonal. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Riktlinjer för handläggning av små avloppsanläggningar- 

Ansökningsprocessen, daterat 2020-04-28 

- Protokoll SHBU 200511 § 52 

- Protokoll AU 200525 § 129 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 51         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnad/GVA 

Ägaren till fastigheten Flarken 3:19 

 

 

 

Ks § 128  Dnr: 9020/323.109 
 

Fastighetsreglering vid vattenverket i 
Flarken 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att avtala 

om fastighetsreglering och servitut för väg med markägaren till 

fastigheten Flarken 3:19 enligt bifogat avtalsförslag. 

 

Ärendesammanfattning 
Jävsnämnden beslutade 2018-10-26 förelägga Robertsfors kommun 

att på fastigheten Flarken 4:43 uppföra inhägnad av brunnsområdet 

till Flarkens vattenskyddsområde. Brunnsområdet och inhägnaden 

ligger delvis på fastigheten Flarken 3:19 och som avskiljer 

fastigheten Flarken 4:43 från den allmänna vägen. Det finns en 

överenskommelse med berörd markägare om att överlåta området 

till Robertsfors kommun i och med att inhägnaden uppförs.Beslut 

om fastighetsreglering är inte delegerat till tjänsteperson varför 

ärendet skall beslutas av Kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- 2018-10-26. Föreläggande med vite gällande uppförande av 

inhägnad vid Flarkens vattenskyddsområde – Flarken 4:43 

- 2019-12-01 Avsiktsförklaring 

- 2019-12-01 Nyttjanderättsavtal staket 

- 2020-02-11 Avtal och ansökan om fastighetsreglering 

- 2020-02-11 Avtal och ansökan om fastighetsreglering, Bilaga 

1: Egendomen 

- 2020-01-15 Avtal om servitut 

- 2020-01-15 Avtal om servitut, bilaga 1 

- Protokoll SHBU 200511 § 53 

- Protokoll AU 200525 § 130 

 

- Miljöbalken (1998:808) 11:e kap. 3 § punkten 6. 

- Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser för 

vattenverksamhet 2:a kap. 
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   Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

KS § 129  Dnr: 9019/385.109 
 

Revidering av ”Renhållningstaxa 
Robertsfors kommun” 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

revidering av Renhållningstaxa enligt förslag. 

 

Protokollsanteckning 
Mimmi Norgren-Hansson (S) På sidan 10 i dokumentet ändrar 

hämning till hämtning. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Robertsfors 

kommun 2019-12-02, §113 (dnr 9019/385.109), denna började 

gälla från och med 2020-03-01. 

Vissa felskrivningar och borttappad information har uppdagats 

varför en revidering av renhållningstaxan är nödvändig så att det 

inte uppstår tolkningsproblem. 

Korrigeringarna handlar om att samhällsbyggnadsförvaltning 

ändrats till samhällsbyggnadskontoret samt att förtydligande med 

insticksord gjorts. Utöver detta har tillägg gjorts avseende rörlig 

viktavgift på sida sex i dokumentet och förtydligande har gjorts på 

sida 13 avseende inlämning av asbest. Samtliga förändringar är 

markerade genom röd text i dokumentet. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2019-12-02 §113 

- Renhållningstaxa Robertsfors kommun, förslag till revidering 

2020-04-28 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28 _ Revidering av renhållningstaxa 

- Protokoll SHBU 200511 § 54 

- Protokoll AU 200525 § 131 
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   Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunsekreterare 

 

 

 

KS § 130  Dnr: 9020/324.109 
 

Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna ändringar av 

Delegationsordning, Kommunstyrelsen, Robertsfors kommun med 

tillägget att ”Miljöinspektör” ska få delegation för punkten L.5.4. 

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning av förändringar i livsmedelslagstiftningen så är 

stora delar av kommunens delegationsordning gällande 

livsmedelstillsyn inte längre tillämpningsbar. 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har därför tagit fram ett nytt 

förslag. 

  

Livsmedelstillsyn ligger inom Samhällsbyggnadsutskottets 

ansvarsområde. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Reviderade delar av delegationsordning Samhällsbyggnads 

Utskottets område (2020-04-24) 

- Idag gällande delegationsordning livsmedel (antagen 190408, 

senast reviderad 191118) 

- Protokoll SHBU 200511 § 55 

- Protokoll AU 200525 § 132 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att ”Miljöinspektör” ska få delegation för 

punkten L.5.4. 

 

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

finner att det vinner bifall.
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   Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens v. ordförande 

 

 

 

KS § 131  Dnr: 9020/325.109 
 

Tillfällig ändring i delegationen för 
serveringstillstånd 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till Kommunstyrelsens presidie att 

under tidsperioden 2020-07-01 t.o.m. 2020-08-31 fatta beslut i 

ärenden gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har idag delegation att fatta beslut i 

ärenden gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. På 

grund av lång handläggningstid under sommaren och nuvarande 

situation gällande Corona föreslås att Kommunstyrelsens presidie 

ges delegation att fatta beslut i dessa ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll SHBU 200511 § 56 

- Protokoll AU 200525 § 133
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   Samhällsbyggnadskontoret 
Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Region Västenbotten 

 

 

 

KS § 132  Dnr: 9020/326.109 
 

Lillbergsområdet- Ändring av Detaljplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § att anta ändring av detaljplan för Lillbergsområdet. 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

Ärendesammanfattning 
Det har framförts önskemål om att befintliga bostadsfastigheter i 

Robertsfors tätort ska få en större byggrätt än vad som är fallet i 

dag. Samhällsbyggandsutskottet har 2020-01-20 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för Lillbergsområdet. 

Detaljplanen har varit föremål för samråd. Nu återstår ett antagande 

av detaljplanen i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 

delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om antagande av 

detaljplaner som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänteskrivelse 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Granskningsutlåtande 

- Protokoll SHBU 200511 § 57 

- Protokoll AU 200525 § 134 
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   Trafikverket 
Polismyndigheten 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

KS § 133  Dnr: 9020/327.109 
 

Översyn av lokala trafikföreskrifter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen 

(1998:1276) att föreskriva att följande lokala trafikföreskrifter ska 

gälla från och med 22 juni 2020: 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet inom tättbebyggt område i Överklinten, Åkullsjön, 

Ånäset, Flarken, Sikeå, Bygdeå och Ratan 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 651 i Åkullsjön (30 km/tim) 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 651 i Åkullsjön (80 km/tim) 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna 

hastighet på väg 733 i Överklinten 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 681 i Överklinten 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 743 i Flarken 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 742 i Flarken 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 742 i Flarken (upphävande av 2409-2010-0075) 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 663 (Kustlandsvägen) i Bygdeå 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 742 i Ånäset. 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 740 i Ånäset. 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 739 (Skolgatan) i Ånäset 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 739 i Ånäset. 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på 667 i Sikeå 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har i samråd med Trafikverket 

genomfört en översyn av lokala trafikföreskrifter inom 

tättbebyggda områden med avsikt att alla föreskrifter ska vara 

korrekta och utförda så att trafikanterna ska uppfatta dem som 

logiska med hänsyn till trafikmiljön. Föreskrifterna har anpassats så  
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   Trafikverket 
Polismyndigheten 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Forts. KS § 133  
 

att de överensstämmer med den skyltning som finns i dag, förutom 

att 50 km/h ska bytas ut mot 40 km/h. Den enda förändring som  

gjorts i sak är i Överklinten på väg 733 där en kortare sträcka på 30 

km/h ersatts med 40 km/h.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Karta över Åkullsjön 

- Karta över Överklinten 

- Karta över Flarken 

- Karta över Bygdeå 

- Karta över Ånäset 

- Karta över Sikeå 

- Karta över Ratan 

- Protokoll SHBU 200511 § 60 

- Protokoll AU 200525 § 135 
 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet inom tättbebyggt område i Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, 

Flarken, Sikeå, Bygdeå och Ratan 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 651 i Åkullsjön (30 km/tim) 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 651 i Åkullsjön (80 km/tim) 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåtna hastighet på väg 733 i Överklinten 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 681 i Överklinten 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 743 i Flarken 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 742 i Flarken 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 742 i Flarken (upphävande av 2409-

2010-0075) 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 663 (Kustlandsvägen) i Bygdeå 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset. 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 740 i Ånäset. 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 739 (Skolgatan) i Ånäset 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på väg 739 i Ånäset. 

 

https://drive.google.com/open?id=1FoNFJsA6zASxXMr6tBwJvX1qqUavxBBX
https://drive.google.com/open?id=1m7kWZCfVdKZA77WThCkoOZ146dzyzV6B
https://drive.google.com/open?id=1QnesBnELZfhLPM_F-lERamdEZiB8S-yS
https://drive.google.com/open?id=1DicjDn6R4aMfCr-l8-XDEIMPUd5IW0dF
https://drive.google.com/open?id=1F7eOJyx_lbXDr__g8eID9FTHKwW4U1W3
https://drive.google.com/open?id=16zzzIp456mT-Vv7e1UPPR7GH2k8jdGNU
https://drive.google.com/open?id=1VGxunu3AFLDOchkelfp7qFulZFGb_xD9https://drive.google.com/open?id=1VGxunu3AFLDOchkelfp7qFulZFGb_xD9
https://drive.google.com/open?id=1VKn92_hBmrFoIde8azdZuDdv73YCuwyx
https://drive.google.com/open?id=1n1fYyvfaGpPsLugj0X03tMyAk6CmCZZV
https://drive.google.com/open?id=1n1fYyvfaGpPsLugj0X03tMyAk6CmCZZV
https://drive.google.com/open?id=1bgrxkFvErbXpxuA5N3415x0J28BjEeAS
https://drive.google.com/open?id=1bgrxkFvErbXpxuA5N3415x0J28BjEeAS
https://drive.google.com/open?id=1Ms1aTeLbYT0SILzYbG9c77VdABztnUi5
https://drive.google.com/open?id=1Ms1aTeLbYT0SILzYbG9c77VdABztnUi5
https://drive.google.com/open?id=11vmTR1tthmqmSZ6jOHRJp152EU3_2uGz
https://drive.google.com/open?id=11vmTR1tthmqmSZ6jOHRJp152EU3_2uGz
https://drive.google.com/open?id=1_lej3BLbbYxifi1tPcMriBV39UfE1ji6
https://drive.google.com/open?id=1_lej3BLbbYxifi1tPcMriBV39UfE1ji6
https://drive.google.com/open?id=191qzND4opS__6oMTbLBJEznKffrXAR4-
https://drive.google.com/open?id=191qzND4opS__6oMTbLBJEznKffrXAR4-
https://drive.google.com/open?id=1I91QuGa301syFG0kcdeO2-7TTpLUQS0j
https://drive.google.com/open?id=1I91QuGa301syFG0kcdeO2-7TTpLUQS0j
https://drive.google.com/open?id=1I91QuGa301syFG0kcdeO2-7TTpLUQS0j
https://drive.google.com/open?id=1a5LuKH1246DjawiRotMrMWj5xW11HR_A
https://drive.google.com/open?id=1a5LuKH1246DjawiRotMrMWj5xW11HR_A
https://drive.google.com/open?id=1f24Dlrrx6FJhv76uGx3vy_OzuJ_y-cYe
https://drive.google.com/open?id=1f24Dlrrx6FJhv76uGx3vy_OzuJ_y-cYe
https://drive.google.com/open?id=1Lef4LdcyV-UBk7yd8FNVZl82sgIcG-i0
https://drive.google.com/open?id=1Lef4LdcyV-UBk7yd8FNVZl82sgIcG-i0
https://drive.google.com/open?id=1I6nmMA2mhvw6xLS_Hh8gYMAR46oqnOKm
https://drive.google.com/open?id=1I6nmMA2mhvw6xLS_Hh8gYMAR46oqnOKm
https://drive.google.com/open?id=16o_ym84FkTxZnpOGvCj17S41nrYdh0wS
https://drive.google.com/open?id=16o_ym84FkTxZnpOGvCj17S41nrYdh0wS
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   Trafikverket 
Polismyndigheten 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Forts. KS § 133  
 

- Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 

tillåten hastighet på 667 i Sikeå 
 

Föreskrifter som föreslås upphävas: 

- 2409-2019-0001 

- 2409-2010-0020 

- 2409-2011-0002 

- 2409-2010-0075 

- 2409-2010-0001 

- 2409-2010-0017 

- 2409-2016-0004 

- 2409-2016-0005 

https://drive.google.com/open?id=1vqa2TYgJmPXk4yEE1YMIav9TsjzuZ5sz
https://drive.google.com/open?id=1vqa2TYgJmPXk4yEE1YMIav9TsjzuZ5sz
https://drive.google.com/open?id=1W4vxXsg4EEc0k-WRHJslsgzNBRMdSyr8
https://drive.google.com/open?id=1T3xeOUwa6Ts8dwIQQY9hZiL2r9UUP8h1
https://drive.google.com/open?id=1w0ZbwhUJw7K5qLoPX1pVcFl2vwfjRZi8
https://drive.google.com/open?id=1Ya5LxFXISQOdF1lL9CjeaYIua7r-3fPi
https://drive.google.com/open?id=1u9X651NJE-Zw_Jj2hFT7VqCkXyjLHOmA
https://drive.google.com/open?id=1HEa30X2Z6q-L-wCEJBlFg9rwTE8iyAGb
https://drive.google.com/open?id=1iw3rEMxqrEPyTgaZUmLMa4tNFzVKlpJr
https://drive.google.com/open?id=1JYZrGef-oXC4ECcZZCS3w7BypAe1Gcxt
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   Samhällsbyggnadskontoret 
Länsstyrelsen 

Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsägare som framfört synpunkter under granskningen 
Fastighetsägarna Sikeå 5:108, 5:111 och 5:112 

 

 

 

KS § 134  Dnr: 9020/328.109 
 

Sikeå 5:79 m fl - Antagande av detaljplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad detaljplan för Sikeå 

5:79 och godkänna  exploateringsavtal enligt “Förslag till 

exploateringsavtal”. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har 2017-02-21 beviljat ett positivt 

planbesked för att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 

Sikeå 5:79 m fl. Detaljplanen skulle kunna medge upp till 16 nya 

tomter i Ulldalsviken. Exploatörerna har med hjälp av egen 

plankonsult arbetat fram detaljplanen. Detaljplanen har varit 

föremål för samråd mellan 2017-12-15 och 2018-01-25 och 

granskning mellan 2018-12-19 och 2019-01-22. 

Granskningsutlåtandet bifogas. Efter granskning har en justering 

gjorts av prickmarken på fastigheten Sikeå 5:112 och Sikeå 5:108 

för att säkerställa utsikt mot havet för fastigheten Sikeå 5:111. 

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. 

 

Ett exploateringsavtal har tagits fram och detta kommer att vara 

påskrivet av exploatörerna och kommunen innan detaljplanen kan 

antas i kommunstyrelsen. 

 

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 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Granskningsutlåtande 

- Förslag till exploateringsavtal 

- Bilaga 2 till exploateringsavtal 

- Bilaga 3 till exploateringsavtal 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret 
Länsstyrelsen 

Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsägare som framfört synpunkter under granskningen 
Fastighetsägarna Sikeå 5:108, 5:111 och 5:112 

 

 

 

Forts. KS § 134 
 

- Bilaga 4 till exploateringsavtal 

- Bilaga 5 till exploateringsavtal 

- Signerad exploateringsavtal 

- Protokoll SHBU 200511 § 61 

- Protokoll AU 200525 § 136
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   - Samhällsbyggnadskontoret/GVA 
- Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

- Carin Elofsson samhällsbyggnadschef 

- Ragn-Sells (GVA skickar beslutet till Ragn-Sells) 

 

 

 

KS § 135  Dnr: 9020/351.109  
 

Sluttäckning Fagerlidens deponi 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastställa sluttäckningsplanen enligt inkomna 

beslutsunderlag för Fagerlidens deponi 

2. Planen översänds till Länsstyrelsen i Västerbotten för 

fastställande. 

 

Ärendesammanfattning 
Jävsnämnden har förelagt Robertsfors kommun att inkomma med 

uppgifter och utföra åtgärder på fastigheten Edfastmark 7:242 (Dnr. 

SHBK-2019-822-1). Den inkomna åtgärdplanen (d.v.s. 

sluttäckningsplanen) skiljer sig från den av tekniska nämnden 

tidigare beslutade planen (Tn§144 Dnr. 30.07.38.362). Därför 

behöver den nya planen fastställas. Beslut om fastställande är inte 

delegerat till tjänsteman varför det ska behandlas i 

Kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- 2019-12-31, hantering av lakvatten 

- 2020-03-18, anmälan om deponistängning med bilagor 

- 2020-04-01, e-post-svar på tillkomna frågor utifrån remissen 

till Länsstyrelsen 

- 2020-04-16, e-post med kompletterande svar från Ragns-Sells 

- 2020-02-04, sluttäckningsplan 

- 2020-02-24, kartmaterial 

- Protokoll SHBU 200511 § 65 

- Protokoll AU 200525 § 137 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

KS § 136  Dnr: 9020/329.109  
 

Uppföljning investering Ambulansgarage 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och skickar det vidare 

till Kommunfullmäktige.  

 

Ärendesammanfattning 
Ärendet lyftes i fullmäktige 2019-04-29 (§41) med beslut om 

återremiss då underlagen ansågs bristfälliga. Kostnad var i 

ursprungligt underlag beräknad till 400 000 kr, men ändrades i 

tillägg till 500 000 tkr. Fortsatt beredning medförde ny ritning och 

kostnadskalkyl där kostnaden beräknades till 1 100 000 kr. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§65) om att anslå 1 

100 000 kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av 

befintlig lokal på Fabriksvägen. 

  

Investeringen har nu genomförts och de redovisade kostnaderna 2 

015 646 kronor, d v s 83% över de av kommunfullmäktige 

beslutade investeringsmedlen. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_Uppföljning investering 

Ambulansgarage_reviderad 2020-05-06  

- Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 

- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 

- Kostnadsuppskattning 2019-04-01 

- (Gammal) Skiss på åtgärder  

- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende  

- Ambulans ny kalkyl  

- E-post - Kostnadsberäkning Ambulansgarage 

- Signerad avsiktsförklaring  

- Mall på kontraktet för Ambulansgaraget  

- Protokoll AU 190325 § 60 

- Protokoll KS 190408 § 49 

- Protokoll KF 190429 § 41 

- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21. 

- Protokoll AU 190520 § 113, s.40 

- Protokoll KS 190603 § 115, s.4 

- Protokoll SHBU 200511 § 67 

- Protokoll AU 200525 § 138 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1hwko9eYc06v1XQC8_Af4Inip-ip8JIkV


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-06-08           Sida 63         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige  

 

 

Forts. KS § 136 
  

Yrkande  
Robert Lindgren (S): Yrkar att denna information går upp till 

Kommunfullmäktige.   

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

KS § 137   Dnr: 9020/345.109 
 

Delegation till Kommunstyrelsens 
presidium att besluta i tobaksärenden vid 
behov 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Kommunstyrelsens ordförande ges rätt att vid behov ersätta 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande som beslutande. 

- Kommunstyrelsens vice ordförande ges rätt att vid behov 

ersätta Samhällsbyggnadsutskottets vice ordförande som 

beslutande. 

 

 Beslutanderätten gäller för följande ärenden: 

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 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06 att ge 

Samhällsbyggnadsutskottets presidie delegation att fatta beslut i ett 

antal ärenden om försäljning av tobaksvaror. På grund av eventuell 

risk för jävssituation föreslås att Kommunstyrelsens ordförande 

respektive vice ordförande ges rätt att ersätta 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande respektive vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll AU 200525 § 139  
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   Kommunfullmäktige  

 

 

KS § 138  Dnr: 9020/333.109 
 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten meddelas 

kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna.   

 

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 1, 2020 finns 4 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200512 § 71 

- Protokoll AU 200525 § 140 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

KS § 139  Dnr: 9020/334.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten meddelas 

kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna.   

 

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 1, 2020 finns 1 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. (handlar om Kontaktperson som är verkställd nu i mars) 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200512 § 72 

- Protokoll AU 200525 § 141 
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   Socialsektorn  

 

 

KS § 140  Dnr: 9020/335.109 
 

Riktlinjer LVM  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa riktlinjer och att dessa ska 

gälla från och med 15 juni 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Riktlinjer för handläggning för vård av vuxna missbrukare är 

upprättade. Riktlinjerna är avsedda att fungera som en vägledning i 

handläggarnas arbete med en rättssäker utredning och 

behovsbedömning. Lagstiftningen som riktlinjerna bygger på är 

socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM).  

 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer LVM 

- Protokoll SU 200512 § 75 

- Protokoll AU 200525 § 142 
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   Socialsektorn 
IFO-chef 

 

 

 

KS § 141  Dnr: 9020/336.109 
 

Uppdatering av Kommunstyrelsens 
delegationer inom socialutskottets 
område 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut till IFO-chef och 

avgiftshandläggare i enlighet med förslaget i beslutsunderlaget. 

 

Ärendesammanfattning 
Utifrån organisationsförändring som genomförts inom sociala 

sektorn som innebär bland annat att biståndshandläggare inom 

äldre och funktionshinderomsorgen organisatoriskt flyttat till IFO 

bör även delegation på myndighetsbeslut som idag ligger på ÄHO-

Chef upphöra och istället delegeras till IFO-chef. I samband med 

denna översyn föreslås även andra aktuella uppdateringar.   

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll SU 200512 § 76 

- Protokoll AU 200525 § 143 
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KS § 142  Dnr: 9020/337.109 
 

Analys av aktiviteter  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-12-19 § 168 till barn-och 

utbildningsutskottet att på varje möte utvärdera och analysera de 

aktiviteter och åtgärder som beskrivits i kvalitetsredovisningarna 

och återkoppla två gånger per termin till kommunstyrelsen.   

 

Under perioden från senaste utskottet har fokus i verksamheterna 

helt och hållet legat på att hantera effekterna av rådande pandemi. 

Utvecklingsarbete har till stor del pausats för att dels ge personalen 

tid att säkerställa beredskap för fjärr- och distansundervisning 

(grundskolan framför allt), dels för att hantera personalbortfall 

(samtliga verksamheter). Lärcentrum där vuxenutbildningen 

bedrivs har helt och hållet övergått till distans och 

fjärrundervisning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 200511 § 30 

- Protokoll AU 200525 § 144 
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   Barn- och utbildningssektorn  

 

 

KS § 143  Dnr: 9020/338.109 
 

Kompetensförsörjningsstrategi 
fritids/förskola  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kompetensförsörjningsstrategi för 

förskola och fritidshem.  

 

Ärendesammanfattning 
En kompetensförsörjningsstrategi för förskola och fritidshem har 

tagits fram i syfte att säkerställa kvalitet och likvärdighet i 

verksamheterna.  

 

Beslutsunderlag 
- Kompetensstrategi förskola och fritidshem 

- Protokoll BOU 200511 § 35 

- Protokoll AU 200525 § 145 
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   Barn- och utbildningssektorn  

 

 

KS § 144  Dnr: 9020/130.109 
 

Namngivning ny förskola i Robertsfors  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att namnge den nya förskolan enligt 

namnalternativet 30, Lillskogen. 

 

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 har de 

under april månad haft möjligheten att via Robertsfors kommuns 

hemsida lämna in sina namnförslag. Totalt har 58 förslag 

inkommit. 

 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning namnförslag nya förskolan 

- Protokoll BOU 200511 § 36 

- Protokoll AU 200525 § 146 

 

Yrkande  
Mimmi Norgren-Hansson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar 

att namnge den nya förskolan enligt namnalternativet 30, 

Lillskogen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Mimmi Norgren-Hanssons (S) yrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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   Barn- och utbildningssektorn  

 

 

KS § 145  Dnr: 9020/118.109 
 

Utredning av prognossäkerhet inom BoU 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-04-06 § 50 till barn- och 

utbildningschef att i samarbete med ekonomikontoret utreda 

orsakerna till den låga prognossäkerheten inom Barn- och 

utbildningssektorn. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  

- Protokoll BOU 200511 § 38 

- Protokoll AU 200525 § 147 
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   Rektor Lärcentrum: monica.lindgren@robertsfors.se 
Barn- och utbildningssektorn 

 

 

 

KS § 146  Dnr: 9020/339.109 
 

Remissvar Validering för 
kompetensförsörjning och livslång 
lärande (SOU 2019:69) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget på remissvar som skickas 

till utbildningsdepartementet. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun är utsedd som remissinstans för utredningen 

Validering - för kompetensförsörjning och livslång lärande. Såväl 

tillförordnad rektor för Lärcentrum som tillförordnad barn- och 

utbildningschef har erfarenhet av och kunskap om arbetet med 

vuxnas lärande och validering av kunskaper som inte erövrats 

genom formell utbildning. För en kommun som Robertsfors där 

förhållandevis hög andel av befolkningen saknar eftergymnasial 

utbildning är det av stor betydelse för tillväxt, möjlighet till egen 

försörjning samt kompetensförsörjning för privata och offentliga 

arbetsgivare att vuxnas livslånga lärande och utveckling i yrkeslivet 

stöds av en fungerande valideringsprocess. 

 

Sista dag att svara på remissen är 16 juni. 

 

Beslutsunderlag 
- Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

- Remissinstanser för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

- Tjänsteskrivelse remissvar 

- förslag till remisssvar 

- Protokoll BOU 200511 § 39 

- Protokoll AU 200525 § 148 

 

mailto:monica.lindgren@robertsfors.se
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KS § 147  Dnr: 9020/371.109 
 

Angående fullmäktigesal uppdatering 
utrustning 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 60 000 

kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget.  

 

Ärendesammanfattning 
Fråga kring äskande av utrustning fullmäktigesal.  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll Db 200526 § 12 

- Tjänsteskrivelse Utrustning centrumhuset 

 

Yrkande 
 Robert Lindgren (S): Yrkar att medel tas från Kommunstyrelsens 

investeringsbudget. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall.
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   Tillväxtutskottet  

 

 

KS § 148  Dnr: 9020/372.109 
 

Jämmerdalen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

Tillväxtutskottet för beredning av detta ärende. 

 

Ärendesammanfattning 
Fråga om bidrag på 10 000 kronor. Demokratiberedningen anser att 

arrangemanget i sig är intressant och förordar att om 

arrangemanget blir av, utifrån rådande situation så kommer 

Demokratiberedningen att delta. Demokratiberedningen 

överlämnar till Kommunstyrelsen att besluta om kommunen ska gå 

in med bidrag.  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll Db 200526 § 13 

- Ansökning jämmerdalen 

- Protokollsutdrag  

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att ärendet skall återremitteras till 

Tillväxtutskottet för beredning av detta ärende.  

 

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

finner att det vinner bifall. 
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   Demokratiberedningen  

 

 

KS § 149  Dnr: 9020/367.109 
 

Närvarorätt för ordförande samt vice 
ordförande vid andra 
utskottssammanträden 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till 

Demokratiberedningen för beredning. 

 

Ärendesammanfattning 
Gun Ivesund (S) lyfte ett en fråga om att ordförande samt vice 

ordförande för Kommunstyrelsens utskott även får närvara utan 

yttranderätt vid andra utskottssammanträden än den som de själva 

tillhör. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 200525 § 161 

 

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

ärendet till Demokratiberedningen för beredning. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att yrkandet vinner bifall. 
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KS § 150  Dnr: 9020/380.109 
 

Tillstyrkande avseende vindkraftpark 
Röjmyraberget i Robertsfors kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att 

tillstyrka anläggningen av vindkraftpark Röjmyrberget, 

Länsstyrelsens ärendenummer 551-431-2020   

 

Ärendesammanfattning 
Fred. Olsen Renewable AB ansöker hos 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten om 

tillstånd enligt 9kap. miljöbalken för att anlägga och driva en 

vindkraftspark med 5 vindkraftsverk på Röjmyrberget. 

Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd till en anläggning för 

vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses 

uppföras har tillstyrkt det därefter fattar 

Miljöprövningsdelegationen sitt beslut. 

  

Föreslagna vindkraftpark ligger inom område som Robertsfors 

kommun pekat ut som lämpligt för vindkraft och området utpekas 

även av riksintresse för vindbruk på ett nationellt plan. 

 
Beslutsunderlag 
- Inkommen remiss från Länsstyrelsen ärendebeteckning 551-

431-2020 

- Ytterligare underlag 

- Tjänsteskrivelse Vindkraftsverk Röjmyrberget 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

KS § 151  Dnr: 9020/386.109 
 

Godkännande av principer för 
marktilldelning, genomförande och 
marköverlåtelseavtal skinnarbyn 10:3 och 
10:4 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna principer för 

marktilldelning Skinnarbyn samt godkänna genomförande och 

marköverlåtelseavtal Skinnarbyn. 

 

Ärendesammanfattning 
Ordförande presenterade ärendet avseende godkännande av 

principer för marktilldelning, genomförande och 

marköverlåtelseavtal skinnarbyn 10:3 och 10:4. Därefter ska ett 

förfrågningsunderlag tas fram och upphandling inledas. 

 
Beslutsunderlag 
- PM Principer för marktilldelning Skinnarbyn 20200601 

- PM Avtal Genomförande och Marköverlåtelse 20200601 

- Förslag till innehåll i genomförande och marköverlåtelseavtal 

- E-post Tyréns 
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KS § 152  Dnr: 9015/166.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 3/2015 
Fruktträd som gåva till varje nyfött barn.   

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 3/2015.   

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 3-2015 avseende Fruktträd som gåva till varje 

nyfött barn. I Robertsfors Kommuns föds cirka 60-70 barn varje år. 

Det skulle ge vid handen en kostnad på cirka 30 – 50 000 kr/år 

beroende på val av fruktträd. Idag skickar Robertsfors kommun ut 

ett ”Välkommen till världen” kort samt annan nyttig information 

om bland annat Familjecentral osv till nyblivna föräldrar. Förslaget 

är att Robertsfors fortsätter med detta. 

 

Ärendet har återremitterats 2016-05-24 med formuleringen att det 

ska ses över andra sätt att uppmärksamma barn som föds i 

kommunen än med ett presentkort för ett fruktträd som då var 

svaret.    

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Medborgarförslag 3-2015 

Fruktträd 

- Bilaga medborgarförslag 3/2015 

- Bilaga utskicka till nyfödda 

- Bilaga information till nya föräldrar 

- Bilaga information till nya föräldrar 2 

- Bilaga information till nya föräldrar 3 

- Bilaga KS beslut §66 Dnr 9015/166.109 (återremiss) 

- Protokoll TVU 200512 § 49 

- Protokoll AU 200525 § 149 
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KS § 153  Dnr: 9015/50.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 2/2015 
Hälsans stig 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:     

- avslå medborgarförslag 2/2015 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 2-2015 angående Hälsans Stig besvarades under 

2017 men återremitterades med följande frågor kring vilka 

kostnader som finns att göra hälsans stig, merkostnader och 

årsavgift. 

 

Kostnader för att göra detta till hälsans stig är cirka 30 000 kr i 

skyltning och upptryck av karta. Det är ingen årsavgift. Stigen i sig 

finns redan och är precis som 2017 projektfinansierad. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Medborgarförslag 2-2015 Hälsans Stig 

- Riktlinjer Hälsans Stig 

- Checklista Hälsans Stig 

-  Avtal Hälsans Stig  

- Protokoll KF 170306 § 11 (återremiss) 

- Protokoll TVU 200512 § 50 

- Protokoll AU 200525 § 149 
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KS § 154  Dnr: 9019/134.109 
 

Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – 
Utveckling av badhuset i Robertsfors 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslag 5-2019 besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2019 inkom medborgarförslag 5/2019 med förslaget 

”Utveckling av badhuset i Robertsfors med olika aktiviteter och 

träningsmöjligheter för alla. Badhuset har många möjligheter att 

starta olika träningsprogram för unga och äldre i kommunen. En 

mötesplats för medborgarna i kommunen”. 

 

Badhusverksamheten bedömer att det finns hinder för ytterligare 

utökningar av vattengymnastik i kommunens anläggning på grund 

av att det redan idag sker ett stort antal olika aktiviteter. Utifrån 

detta bedömer badhusverksamheten även att medborgarförslagets 

önskan om olika aktiviteter och träningsmöjligheter för unga och 

äldre redan tillmötesgås. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 5-2019  Utveckling av 

badhuset i Robertsfors 

- Bilaga medborgarförslag 5/2019.  

- Protokoll TVU 200512 § 51 

- Protokoll AU 200525 § 151 
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KS § 155  Dnr: 9014/82.109 
 

Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 
stolpar till 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Ärendesammanfattning 
Camilla From, Bygdeå har inlämnat ett medborgarförslag (3/2014) 

om att sätta upp fyra belysningsstolpar efter Dalkarlså grusväg vid 

reningsverket, till E4. I förslaget lyfts att det är en populär 

promenadväg som nyttjas av minst tio personer per dag och att 

elever från Dalkarlså Folkhögskola använder denna väg till och 

från bussen. Förslagsställaren lyfter att trafiksäkerhet och 

bussåkande säkerligen skulle öka med ytterligare belysning. Målet 

med förslaget är att främja motionerandet och öka trivseln och 

trafiksäkerheten i kommunen. 

  

Sedan medborgarförslaget inlämnades har Dalkarlså Folkhögskola 

lagt ned sin verksamhet i Bygdeå vilket minskar antalet personer 

som använder sträckan dagligen. Utöver detta har ett projekt med 

byggande av allaktivitetspark/pumptrack startats i Bygdeå med 

bidrag från Robertsfors kommun, Västerbottens idrottsförbund och 

Allmänna Arvsfonden. Detta innebär att aktiviteter för ökat 

motionerande genomförs i Bygdeå. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 3/2014: Vägbelysning 4 stolpar 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Medborgarförslag 3_2014 

Vägbelysning 4 stolpar till 

- Protokoll SHBU 200511 § 44 

- Protokoll AU 200525 § 152 
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KS § 156 Dnr: 9018/198.109 & 9020/86.109 
 

Medborgarförslag 2/2020: 
Återvinningsstationen i Ånäset 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget avslås i nuläget mot bakgrund av den osäkerhet 

som råder avseende tillstånd och förändringar i förordningar. 

 

Ärendesammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att återvinningsstationen i Ånäset ska 

flyttas från Snickarvägens vändplan till den obebyggda hörntomten 

Brogatan-Snickarvägen eftersom nuvarande placering hindrar infart 

till industritomten.  

 

Verksamheten med återvinningsstationer ligger under 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) ansvar. Idagsläget 

råder oklarheter kring tillstånd och gällande förordningar. Bland 

annat aviserar regeringen förändring avseende producentansvaret 

för tidningsinsamling som innebär ökat ansvar för kommunerna, 

samtidigt finns en förändring om mer kvartersnära återvinning. 

 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2/2020: Ang. återvinningsstation i Ånäset 

- Motion 11/2018: Möjligheter till industri och 

företagsetableringar måste synliggöras längs E4:an 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Medborgarförslag 2-2020 Ang 

återvinningstationen i Ånäset 

- Protokoll SHBU 200511 § 45 

- Protokoll AU 200525 § 153 
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   Tillväxtchef  

 

 

KS § 157  Dnr: 9018/200.109 
 

Svar på motion 13/2018 
SERVICEPUNKTER 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- Anse motionen som besvarad 

- Att Kommunstyrelsen får till uppdrag att efter det nya 

Regionala Service Programmet är antaget för Västerbotten ta de 

strategiska beslut som är bäst för Robertsfors Kommun i 

samverkan med byar och samhällen runt om i Kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- Om det finns byar som är intresserade av skapa servicepunkt i 

sin by nu i avslut av denna period så uppmanas dessa ta kontakt 

med Tobias Bergström på region Västerbotten. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun bör undersöka intresset för servicepunkter i 

byar och samhällen utanför Robertsfors och möjligheten att 

delfinansiera detta med bidrag från länsstyrelsen, Tillväxtverket 

och EU.   Om utifall någon vill söka under 2020 så finns möjlighet 

för företag att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

har Länsstyrelsen investeringsstöd till kommersiell service, dvs 

dagligvaruhandel, drivmedelsstationer och servicepunkter. 

 

Länsstyrelsen Västerbotten börjar dock få slut pengar i denna 

åtgärd. När Länsstyrelsen har slut pengar kommer regionen att 

bevilja investeringsstöd inom kommersiell service. Det finns alltså 

möjlighet att fortfarande bli/vara servicepunkt under 2020.  

Kontaktperson på regionen är Tobias Bergström, 

 

Strateg Företagsstöd 070-557 57 31 
tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 13 2018 Servicepunkter 

- Motion 13.2018 

- Serviceplan för Robertsfors Kommun 20190513 

- 1401513 Bilaga Motion 13-2013 Åkullsjön 

- Regionalt serviceprogram för Västerbottens Län 2014-2020 

- Protokoll TVU 200512 § 52 

- Protokoll AU 200525 § 154 

 

 

mailto:tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
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   Tillväxtchef  

 

 

Forts. KS § 157  
 
Yrkande  
Lars Tängdén (C): Yrkar bifall till motionen 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar att tredje punkten i Arbetsutskottets 

förslag till beslut hanteras av Kommunstyrelsen och ej 

Kommunfullmäktige. Därutöver bifall till resterande förslag till 

beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdén (C) mot Robert Lindgrens (S) 

förslag till beslut och finner att Robert Lindgrens förslag till beslut 

vinner bifall.  
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KS § 158  Dnr: 9018/191.109 
 

Svar på motion 4-2018 AKTIVITETSPARK 
FÖR ALLA ÅLDRAR   

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

i sin helhet. 

 

Ärendesammanfattning 
Motionen berör satsning på folkhälsa genom aktiviteter och olika 

träffpunkter ute i byar och samhällen i Robertsfors Kommun.  

Yrkandet i sig: ”att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 

inbjuda de aktiva föreningarna i kommunens övriga tätorter för att 

inventera önskemålen och möjliga placeringar av aktivitetspark.” 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse motion 4 2018 

- Motion 4.2018 

- Protokoll TVU 200512 § 53 

- Protokoll AU 200525 § 155 
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KS § 159  Dnr: 9013/296.109 
 

Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands 
havsbad 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- det under 2020 ska tas fram ett förslag på hur 

killingsandsområdet fortsättningsvis kan utvecklas. Detta 

förslag ska även ange en riktning för vad som bör göras med 

stugan på området. Utvecklingen bör dock ej leda till 

campingverksamhet i kommunal regi.    

- motion 15/2013 anses besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunen äger ett markområde kring Killingsands havsbad med 

en enklare stuga, brunn med handpump samt ett antal torrdass. På 

området finns även enklare husvangs/husbilsparkeringar 

iordningställda. Motionären förslag är att det ska tas fram ett antal 

olika förslag på hur Killingsandsområdet kan utvecklas. Förslagen 

ska även ange en riktning om vad som bör göras med stugan på 

området. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Besvarande Motion 15-2013 Killingsand 

- Bilaga motion 15/2013. 

- Utredning Killingsand 2019 

- MKB Killingsand 

- Förändrad hastighet 

- Protokoll TVU 200512 § 54 

- Protokoll AU 200525 § 155 
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KS § 160  Dnr: 9018/197.109 
 

Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att en 

riktlinje för vård av byggnader och tomter tas fram för hantering av 

dessa ärenden och att med detta anses motionen besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Lars Bäckström och Marta Pettersson, centerpartiet har inlämnat en 

motion (10/2018) om Ovårdade tomter och hus. 

  

Motionen lyfter de problem som ovårdade tomter och hus innebär 

för att Robertsfors kommun ska vara en inbjudande, välkomnande 

och tillgänglig för invånarna. Här lyfts också problem som att de 

kan innebära svårigheter för fastighetsägare att kunna sälja sina hus 

som ligger i anslutning till ovårdade tomter och hus samt att det 

också finns risk för personskador och miljöfara. 

  

I motionen yrkas att samhällsbyggnadskontoret vidtar krafttag mot 

de fastighetsägare som ej håller sina fastigheter i vårdat skick. 

  

Samhällsbyggnads miljö- och byggavdelning jobbar aktivt med 

frågan och nyligen har ärende gått till utskott och kommunstyrelse 

om att städa en fastighet på fastighetsägarens bekostnad. Dessa 

ärenden är till sin natur ofta mycket långdragna då det är mycket 

vanligt att det inte går att skapa kontakt med berörd fastighetsägare. 

I mer än ett fall så kan det konstateras att det krävs delgivning och 

här är ärendetiden hos berörda myndigheter som polis ofta mycket 

lång. 

  

För att tydliggöra hur dessa ärenden ska handläggas har 

framtagande av ”Riktlinje för vård av byggnader och tomter i 

Robertsfors kommun” påbörjats och beräknas kunna lyftas till 

samhällsbyggnadsutskottet i juni 2020. 

 

Beslutsunderlag 
- Motion 10/2018: Ovårdade tomter och hus 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_ Motion 10-2018 Ovårdade 

tomter och hus 

- Protokoll SHBU 200511 § 58 

- Protokoll AU 200525 § 157 
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KS § 161  Dnr: 9020/69.109 
 

Svar motion 2/2020 Habiliteringsersättning 
2020 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motion 

2/2020 anses besvarad genom tidigare beslut i KSSU 2020, §39. 

 

Ärendesammanfattning 
Centerpartiet föreslår i Motion 2/2020 daterad 2020-02-20 

kommunfullmäktige att: 

- Statsbidrag för habiliteringsersättning 2020 rekvireras från 

socialstyrelsen. 

- Statsbidraget fördelas som en extra tillfällig ersättning utifrån 

faktisk närvaro.  

- Utformningen på ny tillfällig nivå för 2020 kommuniceras i 

samråd/samverkan med föreningen FUB i Robertsfors. 

 

Beslutsunderlag 
- Svar motion 

- § 39 KSSU 2020 

- Motion 2/2020 

- Protokoll SU 200512 § 73 

- Protokoll AU 200525 § 158 
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   Samtliga utskottsordförande  
Samtliga utskott 

Samtliga utskottssekreterare 

 

 

 

KS § 162  Dnr: 9020/310.109 
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga utskott ska ha uppföljning 

av medborgarförslag och motioner som berör deras utskott som en 

stående punkt på utskottsärendelistan. 

 

Ärendesammanfattning 
Redogörande för arbetet med aktuella medborgarförslag och 

motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- UPPFÖLJNING MOTIONER OCH BESLUT 

- Uppföljningsmall för motioner och medborgarförslag Tillväxt 

- Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 

- Protokoll TVU 200512 § 55 

- Protokoll SU 200512 § 74 

- Protokoll AU 200525 § 159 
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 Ks § 163  Dnr:  
 

Delgivningar 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 8 juni 2020 § 163 och godkänner 

redovisningen. 

 

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  
 

- Samhällsbyggnadsutskottets 2020-05-11 

 

- Barn- och utbildningsutskottets 2020-05-11 

 

- Sociala utskottets 2020-05-12  

 

- Tillväxtutskottets protokoll 2020-05-12 

 

- Protokoll Demokratiberedningen 2020-05-26 

 

- Protokoll Arbetsutskottet 2020-05-25 

 

- Svenska Ridsportsförbundet 

- SvenskaRidsportförbundet_20200422 

- Bilaga_Kostnader 

 

- Skrivelse från Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) 

- Arbetslivsmuseer i Sverige 

- Coronapandemins effekter arbetslivsmuseer 

- Exempel från arbetslivsmuseer 

- Ängelholms Flygmuseum_corona 

 

- Cirkulär: Feriearbete/Sommararbete 2020 | Viktig information 

från SKR (20:21) 

 

- Tillväxtutskottets delegationsbeslut 

 

- Delgivning Byggnadsinspektörer 

 

-  
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 Forts. Ks § 163 
 

- Delgivning Miljöinspektörer 

 

- Delgivning Meddelanden SHBU 

 

- Äldre och handikappomsorgen            20200101-2020031  

Hemtjänst                                                                                      

Särskilt boende                                   

Matdistribution 

LSS           20200101-2020031 

                      

- Individ och familjeomsorgen              20200101-2020031 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

 

- Delgivningar BOU 

 

- Cirkulär: Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 

tjänstepensionsavtalen m.m. | Viktig information från SKR 

(20:17) 

 

- Protokoll URBN 2020-04-02 

 

- Cirkulär: 2020 års ekonomiska vårproposition och 

Vårändringsbudgeten för år 2020 | Viktig information från SKR 

(20:18) 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal 

gällande hantering av semester för semesteråret 2020 | Viktig 

information från SKR (20:19) 

 

- Cirkulär: Feriearbete/Sommararbete 2020 | Viktig information 

från SKR (20:21) 

 

- Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig information 

från SKR (cirkulär) 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och 

ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och 

HÖK 18 | Viktig information från SKR ( 20:22) 
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Forts. Ks § 163 
 

- Cirkulär: Ändringar i Allmänna bestämmelser och 

partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. | Viktig 

information från SKR (20:23) 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR m.m. | Viktig information från 

SKR (20:24) 

 

- Slutrapport projekt RUSA 2018-2020 

- Slutrapport utvärdering RUSA 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om satsning på 

kompetensförsörjning till äldreomsorgen | Viktig information 

från SKR (20:25) 

 

- SKR Ekonomirapport maj 2020 

 

- Årsredovisning och revisionsmaterial för 

Samordningsförbundet Umeåregionen avseende verksamhetsår 

2019 

- Missiv Umeåregionen signed 

- Granskning 2019 Umeåregionen 

- Rapport KPMG Umeåregionen 

- Revisionsberättelse kommuner och region_Umeåregionen 

signed 

- Revisionsberättelse 

stat_Umeåregionen_undertecknadRevisionsberättelse 

 

- Missiv_Strategi för skydd av skog i Västerbottens län 

- Strategi för skydd av skog i Västerbottens län_2019 

 

- Protokoll 2020-05-19 Umeåregionens brand och 

räddningsnämnd 

- Ekonomirapport UBRN T1 2020 

- Uppföljning Internkontrollplan UBRN T1 2020 

- Verksamhetsuppföljning UBRN T1 2020 

 
- Cirkulär: Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård 

för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin | Viktig information från SKR (20:27) 
 

- Meddelande 9/2020 från SKR:s styrelse om 
sammanträdesplan för 2021 
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Forts. Ks § 163 
 
- Meddelande 10/2020 från SKR:s styrelse om Förbundsavgift  

för 2021 
 

- Beslut om stöd från Europeiska socialfonden - Avslag för 
projekt “IRMA” 
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Ks § 164   Dnr:  
 

Övriga frågor 
  

Fråga rörande skillnad mellan individärenden och 
sekretessärenden 
Marie Viberg (C): Ställde fråga avseende hur individärenden och 

sekretessärenden skiljer sig.  

 

Kommunsekreterare förklarade detta och poängterade skillnaden 

mellan ärendeformerna utifrån lagstiftningsperspektiv. 

 

Fråga om Sekretessutbildning 
Marie Viberg (C): Fråga om när sekretessutbildning kommer 

genomföras. 

 

Ordförande hänvisade till att arbetet hanteras inom förvaltningen 

genom Kommunchefen. 

 

Fråga om medias tillgång till möteshandlingar 
Marie Viberg (C): Hade frågor rörande hur många handlingar 

media har tillgång till. 

 

Kommunsekreterare redovisade hanteringen av handlingar. 
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