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Beslutande Gun Ivesund (S) Ordförande 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S)  

Lars Tängdén (C) 

Kenneth Isaksson (M) (ers. Desiree Ölund (C)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Sara Mi-Liljeholm (S), närvarande ersättare 

Jan Paulsson, Projektledare TIR och NIS 6.0 (§§59-62) 

Olof Norberg, Näringslivsstrateg (§§64-65) 

 

 

  

 
 

Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  59-80  

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

 

Datum för anslags uppsättande                  2020-09-23 Datum för anslags nedtagande    2020-10-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Tvu § 59   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare 

för dagens protokoll. 
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Tvu § 60   Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Tvu § 61    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 
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Tvu § 62  Dnr: 9019/74.109 

 
Återrapport projekt NIS 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson redovisade om projektets verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
- Utvärderingsrapport 1 NIS6.0 
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Tvu § 63    Dnr:  

 
Månadsrapport augusti 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

mars presenterades. Tillväxtchefen informerade att avseende 

arbetslöshetsstatistiken så har det uppstått en miss i statistiken, 

vilket ska justeras tills nästa sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport augusti 
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 Tvu § 64  Dnr: 9020/385.109 
 

Social hänsyn vid upphandling 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta policy för social hänsyn vid 

upphandling. 

 

Ärendesammanfattning 
Genom att utnyttja kommunens upphandlingar som ett verktyg att 

underlätta integration och stöd för personer som står långt från 

arbetsmarknaden så underlättar vi för enskilda att komma in i 

samhället samt att vi på sikt bör se ett minskat behovet av 

försörjningsstöd. Genom att anta en formell policy fastläggs att 

social hänsyn ska tillämpas vid upphandlingar inom Robertsfors 

kommun. 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse - förslag beslut social hänsyn 

- Bilaga social hänsyn tid upphandling 

 

Yrkande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till förslaget till beslut. 
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Tvu § 65   Dnr: 9017/20.109 
 

Besvarande av ”Motion 1/2017 gällande 
efterskottsbetalning tillsynstjänster” 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

1. Att uppdra till Kommunstyrelsen att under 2021 utreda 

systemstödsbehov och arbetssätt för att enkelt kunna 

tillämpa fast och rörliga kostnader som debiteringsunderlag 

från år 2022. 

2. Att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med 

ärendet för beslut om att införa efterskottsbetalning och att 

detta beslut baseras på den nya lagstiftningen och de nya 

regler som är under framtagande. 

3. Att därmed anse motion 1/2017 besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Företagarnas tilltro till avgiftshantering för tillstånd och tillsyn 

brister. Dels skiljer sig villkor och debiteringsprinciperna stort 

mellan kommuner och företagarna vill se en transparens mellan vad 

man betalar för och kommunernas motprestationer. 

 

Regeringen har via näringsdepartementet gett uppdrag till såväl 

Tillväxtverket och Livsmedelsverket att se över frågan. 

Tillväxtverket redovisade sin slutrapport i juni 2020 medan 

Livsmedelsverket skall lämna sin slutrapport under 2021. Vi ser 

idag en tydlig trend i debatten till en övergång från 

förskottsbetalning till efterskottsbetalning. 

 

Den granskning som utförts visar på stora variationer i timpriser & 

beslutade ärendetider även inom regionen och den begränsade 

studien som genomförts pekar på att Robertsfors kommun har en 

underteckning av kostnader, en mycket effektiv organisation eller 

ett arbetssätt som har brister i verksamhetsomfattningen. 

 

Det förordas ett system där fasta kostnader och rörliga kostnader 

separeras och att den fasta avgiften förskotts eller debiteras i 

efterskott. medan den rörliga kostnaden debiteras i efterskott. 

 

Innan ett beslut fattas så måste riskerna med ett förändrat 

betalningssystem utvärderas. De konsekvenser som bör beaktas är 

bl.a. 

- Skillnader i avgifter mellan företag verksamma inom samma 

bransch. 

- En mer oförutsägbar avgift. 

- Förändrade taxenivåer. 
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Forts. § 65 
 

- Negativ påverkan på kommunernas dialog med 

verksamhetsutövare. 

- Nya nationella regler och riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 
- Bil 1. Svar remiss efterskottsbetalning 20200828 

- Bilaga 2, Utredning 

- Motion 1/2017 

- Tjänsteskrivelse - efterskottsdebitering 

- Protokoll AU (Allmänna utskottet) 170516 § 82 

- Protokoll KS 170530 § 92 

- Protokoll KF 170619 § 59 (minoritetsåterremiss) 

- Protokoll SHBU 190311 § 56 

- Protokoll AU 190325 § 82 

- Protokoll KS 190408 § 79 

- Protokoll Kf 190429 § 48 

 

 

Yrkande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar att beslutet ska vara:  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

1. Att uppdra till Kommunstyrelsen att under 2021 utreda 

systemstödsbehov och arbetssätt för att enkelt kunna tillämpa 

fast och rörliga kostnader som debiteringsunderlag från år 

2022. 

2. Att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med ärendet 

för beslut om att införa efterskottsbetalning och att detta beslut 

baseras på den nya lagstiftningen och de nya regler som är 

under framtagande. 

3. Att därmed anse motion 1/2017 besvarad. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Kjell-Åke Nilssons (S) yrkande mot 

Näringslivsstrategens förslag till beslut och finner att Kjell-Åke 

Nilssons (S) yrkande vinner bifall. 
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Tvu § 66  Dnr: 9020/372.109 
 

Jämmerdalen 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett bidrag på 7 500 :- för 

att genomföra Jämmerdalen 2020.  

 

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 
- Ansökning jämmerdalen 

- Protokoll Db 200526 § 13 

- Protokoll KS 200608 § 148 

- Tjänsteskrivelse JÄMMERDALEN 
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Tvu § 67   Dnr:  
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen. 

 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef redogjorde för arbetet med aktuella medborgarförslag 

och motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- motioner och medborgarförslag 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 68  Dnr: 9020/450.109 
 

Investeringsbudget 2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

förslag på investeringsbudget 2021 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtchefens får till uppdrag att utreda den framtida 

användningen av Strandstugan vid Killingsand.   

 

Ärendesammanfattning 
Varje år avsätter Robertsfors Kommun viss del till investeringar 

enligt Plan- och budget. Det utrymmet ska motsvara 

avskrivningskostnaderna för koncernen årligen. Tillväxt har en del 

eftersatta lokaler samt den del kostnader med flytt in/ut ur lokaler 

som kommer att uppkomma. Bil Bruksam leasas idag vilket ger en 

dyr månadskostnad.   

Klumpanslag tillväxt (datorer, självbetjäningsapparat, mm) 100 

UG Robertsfors möbler utrustning, ilocknycklar, sporthalltimer 100 

Strandstugan, Killingsand 100 

Hängbron 200 

Bil - Bruksam 300 

Digitala skyltar 100 

Totalt                                                    900  tkr 

Beslutsunderlag 
- Investeringsbudget 2021 

- Underlag för investeringar   

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Tillväxtchefens får till uppdrag att 

utreda den framtida användningen av Strandstugan vid Killingsand.   

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2020-09-22            Sida 14         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tillväxtchef  

 

 

Forts. Tvu § 68 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) tilläggsyrkande beslut och 

finner att Lars Tängdéns (C) tilläggsyrkande vinner bifall. 
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Tvu § 69   Dnr: 9020/449.109 
 

Delårsbokslut 2020 – Tillväxt 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna 

delårsbokslut. 

 

Särskilt yttrande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Önskas en dragning av 

Norrbotniabaneprojektet vid Kommunstyrelsesammanträdet.  

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxt prognostiserar med ett 0 resultat. 

Arbetsmarknad/integration och Kultur/Hälsa/Ideell sektor 

prognostiseras att göra ett plus på 250 tkr var. Detta äts upp av 

kostnaden för Bruksam. Kostnader och intäkter har under året 

minskat totalt sett.   

 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut KS Tillväxt 

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 
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Tvu § 70   Dnr: 9020/451.109 
 

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2021 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 

- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att 

klara budget i balans 2021 

 

Ärendesammanfattning 
I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2020 mål och medel för kommunens 

verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens 

utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att 

balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, 

internkontroll och återrapport.  

 

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse 

och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag 

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

konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de 

ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen 

har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande 

generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt 

underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom 

följande tre år. 

 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram 

av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens 

och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i 

kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten 

fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för 

kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag 

finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen 

budget samt förslag till åtgärder. 

 

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i 

sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande 

år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och 

åtagandet genom reglementet. 
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Forts. Tvu § 70 
 

 
Beslutsunderlag 
- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun som innehåller 

- Bilaga 1: Kommunstyrelsens Radbudget 

- Bilaga 2: Kommunstyrelsens verksamhetsansvar i enlighet 

med reglementet 

- Bilaga 3: Förslag till utformning av månadsrapport 

- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan och budget KS 2021 
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   Tillväxtchef 
 

 

 

 

Tvu § 71   Dnr: 9020/431.109 
 

Val av suppleant till Stiftelsen Sikeå Hamn 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka frågan till Valberedningen. 

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning att suppleantposten för Stiftelsen Sikeå hamn har 

stått tom behövs en ny suppleant väljas ut. 

 
Beslutsunderlag 
- E-post Stiftelsen Sikeå hamn 

- Stiftelseurkund Stiftelsen Sikeå hamn 

 

Yrkande 
Gun Ivesund (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att skicka 

frågan till Valberedningen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Gun Ivesund (S) yrkande till beslut och finner 

att  yrkandet vinner bifall. 
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   Stiftelsen Sikeå Hamn 

 
 

 

 

Tvu § 72   Dnr: 9020/432.109 
 

Representant för Robertsfors kommun till 
Stiftelsen Sikeå Hamns 
informationstillfälle 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Tillväxtchef Magnus Hansson utses 

till representant för Robertsfors kommun till Stiftelsen Sikeå 

Hamns informationstillfällen.  

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning av att Robertsfors kommun ska ha en representant 

till Stiftelsen Sikeå Hamns informationstillfällen (en gång per år) 

behöver Robertsfors kommun välja en representant. 

 
Beslutsunderlag 
- E-post Stiftelsen Sikeå hamn 
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   Tillväxtchef 

 
 

 

 

Tvu § 73  Dnr: 9020/424.109 
 

Ansökan om bidrag för publicering av 
serien “Artur” i Mellanbygden 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att  

- Avslå ansökan 

- Uppdra åt Tillväxtchef att se över marknadsföringsvärdet i 

serien och återkommer till Tillväxtutskottet med ett ärende om 

eventuellt stipendium till Lars Andersson. 

 

Ärendesammanfattning 
Lars Andersson har skapat serien Artur som handlar om en yngling 

som jobbar som svarvare på en verkstad på ett bruk som kunde 

vara Robertsfors . Inspirationen kommer från Robertsfors Bruks 

historia. Under året har inte något kulturstipendium delats ut varvid 

detta skulle innebära att budget ej överskrids.   

 
Beslutsunderlag 
- Presentation 

- E-post 

- Edfastmark 

- Bild AS1 

- Bild AS5 

- Tjänsteskrivelse Marknadsföringsbidrag 

 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar ett tillägg till beslutet, att ansökan avslås. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) tilläggsyrkande till beslut 

och finner att tilläggsyrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 74  Dnr: 9020/434.109 
 

Sammanträdesdagar 2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa förslaget om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 

i enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 

2020-08-25)”. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget om 

sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen samt dess utskott i 

enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 2020-

08-25)” under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer sina 

sammanträdesdagar enligt samma bilaga. 

 

Ärendesammanfattning 
Ett utkast för sammanträdesdagar under 2021 för Robertsfors 

kommuns fullmäktige, styrelse samt utskott har tagits fram för 

beslut. Respektive sammanträdesdagar måste antas av 

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 2020-08-25) 

- Sammanträdesdagar 2021, lista 

- Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2021 
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Tvu § 75  Dnr: 9020/435.109 
 

Internkontrollplan 2021 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 

2021 (2020-08-11)” som internkontrollplaner för 

Kommunstyrelsens verksamhet år 2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret 

innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. 

 
Beslutsunderlag 
- Internkontrollplan Förslag 2021 (2020-08-11) 

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2021 
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   Tillväxtchef 
Mellanbygdens ryttarförening 

 

 

 

 

Tvu § 76  Dnr: 9020/448.109 
 

Anläggnings och inventariebidrag – 
Mellanbygdens Ryttarförening 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att bevilja anläggnings- och 

inventariebidrag i förskott med 31 500 kr vilket är 70 % av ansökt 

belopp.  Detta tas från anläggningsbidrag för 2021.   

 

Ärendesammanfattning 
Varje år avsätter Robertsfors Kommun 574 000 kronor i 

anläggnings- och inventariebidrag. 

Det har blivit mer och mer populärt att söka bidraget och 

Robertsfors Kommun brukar ha in ansökningar för ungefär 1,5 

miljoner senaste åren emedan det inför anläggnings- och 

inventariebidrag 2020 inkom ansökningar för över 4 miljoner 

kronor. Robertsfors kommun annonserar i mellanbygden, sociala 

medier samt via hemsida och föreningsråd när det är dags att söka. 

Det har kommit in en förtida ansökan från Mellanbygdens 

ryttarförening vilken vi principiellt brukar lägga i högen för beslut 

vid samma tillfälle. På grund av ärendets brådskande natur föreslås 

det dock att ett beslut om bidrag fattas i förtid. 

Förslag till beslut  
 

Mellanbygdens Ridklubb 

Förslag på beviljat bidrag 70 % av ansökt 

belopp  

Ansökt belopp: 45000 31500 

Summa  31500 

 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan från Mellanbygdens ryttarförening 

- Tjänsteskrivelse Anläggningsbidrag 
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   Tillväxtchef 
Kulturchef 

 

 

 

 

Tvu § 77  Dnr: 9020/469.109 
 

Diskussion – hantering av stipendier och 
25-årsgåvor  
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtchef får till uppdrag att tillsammans med Kulturchef ta fram 

ett förslag på hur utdelning av stipendier och 25-årsgåvor under 

2020 ska hanteras. 

 

Ärendesammanfattning 
I och med Covid-19 har det ej planerats någon Robertsforsgala för 

2020. Således har stipendier, 25-årsgåvor och liknande inte längre 

ett tillfälle att delas ut på.  
 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Tillväxtchef får till uppdrag att tillsammans med 

Kulturchef ta fram ett förslag på hur utdelning av stipendier och 

25-årsgåvor under 2020 ska hanteras. 

 

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

finner att yrkandet vinner bifall. 
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Tvu § 78   Dnr: 9020/454.109 
 

Kommunikationsstrategi 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta 

dokumentet Kommunikationsstrategi som ett led i att förtydliga 

och säkra Robertsfors kommuns framtida externa information. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 – 2022 ligger till 

grund för denna Kommunikationsstrategi vars syfte är att bryta ned 

huvudmålen till operativa mål och handlingsplaner. Den 

huvudsakliga strategin är att Tillväxts kommunikationsavdelning 

skall ansvara för stora delar av koncernens externa information. 

Kommunikationsstrategin understryker på vilket sätt detta ska 

göras. Den pågående coronapandemi har belyst vikten av en 

välfungerande kommunikation. 

 

Beslutsunderlag 
- Kommunikationsstrategi 

- Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi
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Tvu § 79  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 22 september 2020 § 79 och 

skickar delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för 

godkännande  

 

Ärendesammanfattning  
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen.  

 

Delgivningar 
 

- För kännedom Vardagshjältar 3 oktober (inställt) 

 

 

Delegationsbeslut  
 

Diarie 
nr  Datum  

Ärende 
nr Ansökan Förening 

Utbetalt 
belop 

Enligt 
delegation 

 20200506 1350 
Instruktörsbidrag för 
ungdomsverksamhet 

Sikeå 
SK 1000 MH 
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Tvu § 80  Dnr: 
 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor inkom. 
 
 

 

 

 

 


