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Beslutande 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S)   Mona Andersson (S)  

Gun Ivesund (S)  Kenneth Isaksson (M) 

Robert Lindgren (S)  Lars Tängdén (C) 

Marie Viberg (C)  Ingrid Sundbom (C)  

Desiree Ölund (C) 

Elisabeth Tängdén (C) (ers. Fredrik Holmberg)  

Per Boström Johansson (S)  

Kjell-Åke Nilsson (S) (ers. Mimmi Norgren Hansson) 

Carl-Johan Pettersson (S)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare  
Clarence C Andersson, sekreterare 

Anders Persson, Kommunchef  

Carin Elofsson, SHBK-chef 

Jhonas Nilsson, Socialchef, 

 

 

 

 

 
 

 
Paavo Ruokojärvi (V), närvarande ersättare  

Sara Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare 

Marta Pettersson (C), närvarande ersättare (§§169-179) 

Christina Tolf, NTF (§§ 169-171) 

Kim Nilsson, Kommunikatör (§§169-179) 

Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd (§180) 

Olof Norberg, Näringslivsstrateg (§§180-181) 

Sofia Öberg, Ekonomichef (§182) 

Eeva-Liisa Purolainen, Barn- och utbildningschef, (§§174-224) 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén  
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 169-224 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson   
 

 Justerare   

 Lars Tängdén  (ej § 174, i enlighet med särskilt yttrande, finns i originalprotokoll) 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2020-10-19 

 

Datum för anslags uppsättande                  2020-10-22 Datum för anslags nedtagande    2020-11-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 169  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 170   Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 171  Dnr:  
 

Presentation - NTF - Trafikolyckor och 
nollvisionen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) är en ideell 

organisations som verkar för ökad trafiksäkerhet för alla medborgare. 

Med tanke på att det nu sitter många nya ledamöter i kommunens 

nämnder genomför NTF information kring trafikolyckor och 

Nollvisionen. Denna information kan leda till att minska kommunens 

kostnader för trafikolyckor. NTF önskar få besöka ansvarig nämnd för 

att informera om bl.a. kommunens olycksstatistik och Nollvisionens 

viktiga delar. I samband med informationen kommer NTF även att 

inbjuda nämndens ledamöter och tjänstemännen på avdelningen att 

genomföra deras E-utbildning på nätet, detta är naturligtvis frivilligt, 

men ökar kunskaperna hos framförallt nämndens ledamöter. Totalt 

kommer NTF-organisationen att genomföra detta i 75 kommuner över 

hela landet.  

 

Bilagor 
- Bildspel Nollvision för politiker Robertsfors 2020.pptx 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

KS § 172   Dnr:  
 

Presentation om Norrbotniabaneprojektet 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Patrik Nilsson (S) presenterade det nuvarande arbetet med 

Norrbotniabaneprojektet.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 173    Dnr:  
 

Månadsrapport augusti 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för augusti.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport augusti  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 
Kommunledningsgruppen 

Kommunchef 

 

 

 

Ks § 174  Dnr: 9020/451.109 
 

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 

förändrad VA-taxa enligt redovisat förslag från och med 2021-01-

01. 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att 

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2021 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun med undantag för ”Bilaga 3 Handlingsplan 

inför ändringar i verksamheten, Musikskolan” och Barn- och 

utbildningsutskottets ”Bilaga 4 Handlingsplan inför ändringar 

Bygdeå o Djäkneboda” som ej antas. 

- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara 

budget i balans 2021 

 

Reservation 
Lars Tängdén (C), Desiree Ölund (C), Marie Viberg (C), Ingrid 

Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C) Kenneth Isaksson (M) 

reserverar till förmån för Lars Tängdéns yrkande. 

 

Protokollsanteckningar 
Desiree Ölund (C): Önskar förbättring med att få in handlingar i 

god tid inför sammanträdena. 

 

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  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 
Kommunledningsgruppen 

Kommunchef 

 

 

 

Forts. KS § 174 
 

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. 

 

 

Beslutsunderlag  
- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun inkluderar  

- 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 

- PM Förslag till ny VA-taxa 

- Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 

- Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen 

verksamhetsbudget – SU 

- Tjänsteskrivelse Budgetanpassningar 2021 

- Protokoll BOU 200921 § 55 

- Bilaga 1 Handlingsplan inför ändringar i verksamheten, 

Resursteamet 

- Bilaga 2 Handlingsplan inför ändringar i verksamheten, 

Familjecentralen 

- Bilaga 3 Handlingsplan inför ändringar i verksamheten, 

Musikskolan 

- Bilaga 4 Handlingsplan inför ändringar Bygdeå o 

Djäkneboda 

- Djäkneboda skola stannar kvar – skrivelse (tillagd av 

Kommunstyrelsen 2020-10-19) 

- Djäkneboda skola stannar kvar - Namnlistor(tillagd av 

Kommunstyrelsen 2020-10-19) 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-10-19           Sida 11         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef 
Kommunledningsgruppen 

Kommunchef 

 

 

 

Forts. KS § 174 
 

- Protokoll BOU 200921 § 54 

- Protokoll SHBU 200921 § 94 

- Protokoll TVU 200922 § 70 

- Protokoll SU 200922 § 110 

- Protokoll AU 201005 § 179 

  

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att regeringspartierna och Centerpartiets 

och Liberalernas förslag att tillföra medel för kommunernas 

äldreomsorg tillförs i sin helhet till Äldreomsorgen s budget 2021. 

Tillskottet bör röra sig om 3-4 miljoner kronor. Samt att 

nedsättningen inom Djäkneboda tas bort från beslutet. 

 

Robert Lindgren (S): yrkar avslag på Barn- och 

utbildningsutskottets ”Bilaga 3 Handlingsplan inför ändringar i 

verksamheten, Musikskolan” och Barn- och utbildningsutskottets 

”Bilaga 4 Handlingsplan inför ändringar Bygdeå o Djäkneboda” i 

övrigt yrkas bifall till budgeten.  

 

Desiree Ölund (C): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C) yrkande. 

 

Desiree Ölund (C): Yrkar att de sent inkomna handlingarna från 

allmänheten i Djäkneboda biläggs till ärendet. 

 

  Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till Robert Lindgrens yrkande. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Desiree Ölunds (C) yrkande om att lägga till 

bilagorna till ärendet till proposition och finner att yrkandet vinner 

bifall. 

 

Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag till beslut till 

proposition och finner att förslaget ej vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdéns  (C) yrkande till proposition och 

finner att yrkandet ej vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition 

och finner att yrkandet vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

 

Ks § 175  Dnr: 9020/450.109 
 

Investeringsbudget 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslag på investeringsbudget 2021 och plan 2022-23. 

 

Reservation 
Lars Tängdén (C), Desiree Ölund (C), Marie Viberg (C), Ingrid 

Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C) Kenneth Isaksson (M) 

reserverar till förmån för Lars Tängdéns yrkande. 

 

 

Protokollsanteckning 
Patrik Nilsson (S) Önskar att bilar ska inköpas utifrån fossilfria 

alternativ. 

 

Ärendesammanfattning 
Investeringsutrymmet för kommande år har av kommunfullmäktige 

beslutats till 20 mkr för 2020, 20,5 mkr för 2021 och 21 mkr för 

2022 och tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet. I det 

fall att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan påvisa att en 

investering utöver angivet utrymme kan hanteras genom minskande 

driftskostnader i verksamheten som motsvarar ökade 

avskrivningskostnader, kan kommunfullmäktige godkänna den 

investeringen. Kommunfullmäktige kan även godta något lägre 

investeringar något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex 

om större investering behöver göras.   

 

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för 

investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och 

räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en 

påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar 

investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga 

budgetutrymmet för verksamhet. Samtidigt kan rätt investeringar 

ge vissa ökade avskrivning och kapitalkostnader men samtidigt ge 

minskade verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade 

kostnader för underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen 

kan en högre investering säkerställa minskade driftskostnader.  

 

Robertsfors kommun har de senaste tre åren ökat sin 

investeringsvolym kraftigt. Vilket medför ökade kostnader för 

avskrivningar. I föreslagen investeringsbudget ligger 

investeringsutrymmet betydligt över det av Kommunfullmäktige 

beviljade utrymmet. Om Kommunfullmäktige beslutar om 

investeringsbudget enligt förslag utan ytterligare prioritering eller  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

 

Forts. Ks § 175 
 

krav på effektiviseringar/besparingar kommer det budgeterade 

utrymmet för avskrivningar att överskridas och årets budgeterade 

resultat kommer att minska.  

 

Verksamheterna har i så stor utsträckning som möjligt försökt göra 

prioriteringar i investeringsbudgeten för att minska utrymmet. Då 

behoven är väldigt stora på grund av ett eftersatt underhåll och 

många investeringar är nödvändiga och akuta för att undvika viten i 

storleksordningen motsvarande investeringskostnader och större 

skador på fastigheterna har ytterligare prioriteringar bland 

föreslagna projekt inte kunnat göras från verksamheten. 

 

I investeringsäskanden 2021 och plan 2022-2023 finns det på 

respektive sektor ett klumpanslag för verksamheternas specifika 

behov. Detta belopp är minskat jämfört med tidigare år. 

Ledningsgruppen har dock gjort bedömningen att det i dagsläget är 

av stor vikt att detta klumpanslag till viss del finns kvar för att 

verksamheten vid behov ska kunna genomföra inköp av 

inventarier, förbättringar i utemiljön, utveckling för digitalisering 

m.m. utan att varje enskilt inköp ska behöva tas upp till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

I underlaget för investeringar finns en rad med “Lärcentrum” här 

finns inget belopp upptaget, eftersom det i dagsläget saknas 

tillräcklig information om behov av åtgärder. Problem med läkande 

tak samt att stommen ger med sig så att golvet sviktar. 

 

 

Beslutsunderlag 
- TJänsteskrivelse investeringsbudget 2021-2023 

- KILLINGSAND 2021 

- hängbron 2021 

- Investeringsäskanden 2021-2023 2020-09-22 

- Underlag för investeringar 2021-2023 

- Investeringsbudget 2021- TVU 

- Underlag för investeringar - TVU 

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021 – TVU 

- Investeringsäskanden 2021-2031 2020-09-10 - BOU 

- Underlag för investeringar 2021-2024 2020-09-10 - BOU 

- Tjänsteskrivelse - BOU 

- Tjänsteskrivelse - SU 

- Underlag för investeringar – SU 

- Investeringsäskanden 2021-2023 (plan till 2031) - SHBU 

- Underlag för investeringar 2021-2023 - SHBU 

- Tjänsteskrivelse - SHBU 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

 

Forts. Ks § 175 
 

- Protokoll BOU 200921 § 56 

- Protokoll SHBU 200921 § 95 

- Protokoll SU 200922 § 109 

- Protokoll TVU 200922 § 68 

- Protokoll AU 201005 § 176 

 
Yrkande  
Lars Tängdén (C) Yrkar att rad 40 ”Bygga ut parkeringsplatser på 

Nysätragården” utgår. Deras förslag är att hemtjänsten fortsätter 

utgå från nuvarande lokalisation eller annan närliggande så att 

nuvarande parkeringar kan nyttjas. 

 

Patrik Nilssons (S): Bifall till AU förslag, en till rad där bilar ska 

inköpas utifrån fossilfria alternativ. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag till beslut till 

proposition och att yrkandet vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdén (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att det avslås.  
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Ks § 176  Dnr: Dnr: 9020/487.109  
    

Ändring av ändamål i investeringsbudget 
2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ändamål för 

investeringsmedel enligt förslag från tjänsteskrivelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
I investeringsbudget 2020 finns två projekt som avser åtgärder på korttids 

Gläntan. Dessa har inte genomförts utifrån att man avvaktat igångsättning 

av ombyggnation av förskolan Fågelboet (fd Apotekaren). 

 

Projekt Belopp (tkr) 

00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 450 

01030 Sprinklers sjukhem Ånäset 800 

Summa 1 250 

 

Nuläget är dock att sociala sektorn planerar för en flytt av korttidsboendet 

Gläntan till Nysätragården. Detta innebär behov av åtgärder och 

anpassningar av lokaler som inte finns budgeterade under 2020. Behovet 

är stort att påbörja arbetet så snart som möjligt. Samtidigt så faller 

behoven som finns i de nuvarande lokalerna.  Därför föreslås det att 

ovanstående investeringsprojekt ändras så att ändamål blir 

”Ombyggnation/lokalanpassning mm på Nysätragården” med beloppet 1 

250 tkr.  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Ändring av ändamål i investeringsbudget 

2020 

- Protokoll SHBU 200921 § 96 

- Protokoll AU 201005 § 177 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 177  Dnr: 9020/466.109 
 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - M.N-H 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna denna 

avsägelse. 

 

Ärendesammanfattning 
Mimmi Norgren-Hansson (S) har meddelat att hon vill avsäga sina 

politiska uppdrag som ordförande i Barn- och utbildningsutskottet, 

ordinarie ledamot i arbetsutskottet, ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen samt ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Med 

detta kommer fyllnadsval behöva genomföras för Kommunstyrelsen 

samt utskotten. För Kommunfullmäktige kommer Länsstyrelsen 

återkomma med information om vem som fyller den vakanta platsen i 

Kommunfullmäktige, efter de har fått information om avsägelsen. 
  

Beslutsunderlag 

- Robertsfors kommun Mail - Fråga avseende eventuell 

avsägelse av förtroendeuppdrag 

- Protokoll AU 201005 § 168 
 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-10-19           Sida 17         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 178  Dnr: 9020/444.109 
 

Avsägelse av politiskt uppdrag 
Robertsforshälsan L-G.A 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsägelsen.  

 
Ärendesammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie 

representant för Robertsfors kommun i Robertsforshälsans styrelse. 

Således behöver Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny ordinarie 

ledamot. 

 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse av politiskt uppdrag Robertsforshälsan - Lars 

Gunnar Andersson 

- Protokoll AU 201005 § 169 
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   Länsstyrelsen i Västerbotten 
Beredskapssamordnare 

Tillväxtchef 

Personalstrateg 

IT-chef 

 

 

 

Ks § 179  Dnr: 9020/460.109 
  

Val av säkerhetsskyddschef och 
signalskyddschef samt ersättare 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse: 

- Tillväxtchef till säkerhetsskyddschef, samt biträdande 

signalskyddschef 

-  Personalstrateg till ersättare för kommunens säkerhetsskyddschef 

- IT-chef till ersättare för kommunens biträdande signalskyddschef 

 

Ärendesammanfattning 
Om vissa eller flera myndigheter och företag i Sverige utsätts för 

ett angrepp, kan det orsaka allvarliga konsekvenser för landets 

säkerhet. Kommunens verksamheter ingår i totalförsvaret, vilket 

innebär att kommunen i sitt uppdrag kan behöva hantera uppgifter 

som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, 

förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet. Vissa 

verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt skydd mot 

terrorism. De här verksamheterna behöver ett särskilt skydd, 

säkerhetsskydd. 

 

Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 2 kap, 2 § 

säkerhetsskyddsförordningen ”ska det om det inte är uppenbart 

obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att 

verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning.  Vid 

myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd 

myndighetens chef.” 

 

För att kunna hantera och dela känslig information med andra 

aktörer behöver kommunen även tillsätta en signalskyddschef. 

Eftersom kommunen efter avslutade anställningar saknar 

säkerhetsskyddschef, samt biträdande säkerhetsskyddschef så 

behöver funktionen fördelas ut. Kommunen behöver även utse 

funktioner med ansvar för signalskydd för att kunna delta i 

Länsstyrelsens signalskyddssystem ”SIGNE”. 

 

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1: Förslag till val av säkerhetsskyddschef och 

signalskyddschef samt ersättare. 

- Bifogat dokument: Länsstyrelserna - Säkra kommunikationer 

- Tjänsteskrivelse Robertsfors kommun – Säkerhetsskydd 
- Protokoll AU 201005 § 170 
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   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

Ks § 180  Dnr:  
 

Avrapportering från Mellanbygdens 
Vattenråd. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Jan Åberg, projektledare för Mellanbygdens Vattenråd 

presenterade rådets funktion och dess nuvarande verksamhet.  
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   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

Ks § 181  Dnr: 9020/385.109 
    

Social hänsyn vid upphandling 
 
Kommunstyrelsens 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 

- Protokoll TVU 200922 § 64 
- Protokoll AU 201005 § 191  
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   Arbetsmarknadsenhet 
Sektorchefer 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

Ks § 182  Dnr: 9020/449.109 
    

Delårsbokslut 2020 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsbokslutet för 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av 

kommunens samlade verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse 

samt personal. 

  

Kommunens resultat uppgår till 22 966 tkr per augusti. Prognos per 

helår uppgår till  10 701 tkr. Där verksamheterna prognostiserar ett 

underskott på -8 662 tkr och avskrivningarna prognostiseras ge ett 

underskott på -600 tkr. Totalt underskott inkl. gemensamma 

nämnder, kommunfullmäktige och demokratiberedningen 

prognostiseras till -9 602 tkr. Finansnettot prognostiseras ge ett 

överskott på 1 409 tkr. Skatteintäkterna och generella bidrag o 

utjämning prognostiseras ge ett underskott på 7 501 tkr respektive 

ett överskott på 17 893 tkr. I utfallet ingår även realisationsvinst 

med 1 194 tkr med anledning av försäljning av fastighet under 

2018. 

 

Årets resultat prognostiseras till 10 701 tkr och uppfyller därmed 

kravet om en ekonomi i balans. Resultatet uppfyller även det 

ekonomimål som beslutats om ett överskott på 2 procent av skatter 

och generella bidrag o utjämning m.m. Sedan bokslutet 2019 

kvarstår ett tidigare underskott på 596 tkr som måste återställas 

inom tre år. Om det prognostiserade överskottet överensstämmer 

med utfallet vid årsbokslutet 2020 kommer det tidigare 

underskottet att kunna återställas. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse delår 2020 

- Delår 2020 2020-09-25 

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut - TVU 

- Analys av verksamhet med underskott – SU 

- Månadsrapport – SU 

- Uppföljning investeringsbudget 2020 - SHBU 

- Tjänsteskrivelse 2020-09-11 - SHBU 

- Protokoll BOU 200921 § 53 

- Protokoll SHBU 200921 § 93 

- Protokoll TVU 200922 § 69 

- Protokoll SU 200922 § 108 

- Protokoll AU 201005 § 178 
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   Sociala sektorn 
Socialchef 

 

 

 

 

 

Ks § 183  Dnr: 9020/481.109 
 

Servicegarantier 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa servicegarantier inom 

socialtjänsten för 2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att all kommunal verksamhet ska 

ha servicegarantier. Av servicegarantierna ska framgå vad du som 

kund/brukare kan förvänta dig för garantier av kommunen som 

utförare. Servicegarantierna ska revideras årligen.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Förslag Servicegarantier 2021 

- Protokoll SU 200922 § 112 

- Protokoll AU 201005 § 197 
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   Sociala sektorn 
Socialchef 

 

 

 

Ks § 184  Dnr: 9020/482.109 
 

Uppdatering av Kommunstyrelsens 
delegationer inom socialutskottets 
område 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera följande beslut till 

Kommunstyrelsens sociala utskott KSSU.   

 

- Beslut om begäran av överflytt av ärenden till annan kommun 

enligt 2a Kap, 10§ 2st SoL 

- Beslut att ta emot ärende från annan kommun efter begäran 

enligt 2a Kap, 10§ 2st SoL 

- Beslut om att avslå begäran om överflytt från annan kommun 

enligt 2a Kap, 10§ 2st SoL 

- Ansökan till IVO om överflytt av ärenden mellan kommuner 

Kap 2a Kap, 11§ SoL 

 

Reservation 
Lars Tängdén (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar till förmån 

för Lars Tängdéns yrkande. 

 

Ärendesammanfattning 
Delegering av de föreslagna besluten saknas i den aktuella 

delegationsordningen. För att underlätta handläggning och avlasta 

kommunstyrelsen från ärenden som kan hanteras på utskottsnivå 

föreslås besluten delegeras till sociala utskottet. 

 

Bilagor 
- Ärende_ Uppdatering av Kommunstyrelsens delegationer inom 

sociala utskottets område 

- Protokoll SU 200922 § 113 

- Protokoll AU 201005 § 198 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar avslag till förslaget om revidering av 

delegationsordningen. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Kenneth Isaksson (M): yrkar bifall till Lars Tängdéns (C) 

avslagsyrkande. 
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   Sociala sektorn 
Socialchef 

 

 

 

Forts. Ks § 184  
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets 

förslag till beslut vinner bifall. 
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Ks § 185  Dnr: 9020/483.109 
 

Strategi Äldreomsorgen 2020 – 2030 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategi 

för äldreomsorgen 2020-2030.  

 

Protokollsanteckning 
Desiree Ölund (C): Önskar att kompletteringar skickas med 

tidigare i framtiden, samt att framtida underlag innehåller bättre 

diagram och grafer där informationen går att utläsa. 

 
Ärendesammanfattning 
Äldreomsorgen i Robertsfors kommun står inför stora utmaningar 

både i nutid och i framtid. Dessa handlar om: 

- Ekonomiskt underskott med fallande resultatutveckling. 

- Ökat antal äldre 80+ och med det ökade behov av omsorg och 

vård. 

- Större pensionsavgångar bland personalen med risk för 

framtida kompetensbrist. 

För att möta framtidens krav och förväntningar krävs att sociala 

sektorns resurser används på ett sätt som ger optimal utdelning i 

kvalitet och effektivitet. Denna strategi beskriver hur sektorn ska 

arbeta mot de identifierade behoven. I strategin anges målen för 

äldreomsorgen på kort sikt (2020-2025) och på lång sikt (2026-

2030). Syftet med strategin är att möjliggöra en långsiktig 

planering för äldreomsorgen i Robertsfors kommun och ska vara 

vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten. Det är 

därför av stor vikt att denna strategi tas fram genom en bred 

politisk överenskommelse i samverkan med de berörda 

verksamheterna. En arbetsgrupp bestående av Kommunstyrelsens 

och sociala utskottets presidier tillsammans med socialchef och 

äldre och funktionshinderomsorgschef har haft det huvudsakliga 

ansvaret för att ta fram strategin. Till stöd i framtagandet av 

strategin har referensgrupper från de olika verksamheterna och den 

fackliga samverkansorganisationen konsulterats. Tankar och idéer 

gällande äldreomsorgen i Robertsfors har inhämtats från 

pensionärsrådet och folkhälsorådet.  

 

Beslutsunderlag 
- Strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun 2020-2030 

- Medborgardialog 

- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen. 

- Komplettering till KS avseende strategin 

- Protokoll SU 200922 § 114 
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Forts. Ks § 185  
 

- Protokoll AU 201005 § 199 

 

Yrkande 
Ingrid Sundbom (C): Yrkar återremiss med anledning av att 

tidshorisonten ska vara längre än 10 år, gärna 20 år. Vidare  ska 

strategin kompletteras med underlag som visar statistik över hur 

många äldre som kommer finnas i kommunen dem närmaste åren. 

Vidare ska den färdiga strategin gå ut på remiss till berörda 

föreningar och partier. 

 

Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Beslutsordning 1 
Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) återremissyrkande mot att 

ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas 

idag. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta att ärendet ska behandlas idag 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Ingrid Sundboms (C) 

återremissyrkande.  

 

Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar 

kommunstyrelsen att ärendet ska behandlas idag. 
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Forts. Ks § 185 
 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Kjell-Åke Nilsson (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Mona Andersson (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Summa 7 6  

 

Beslutsordning 2 
Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag till beslut till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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Ks § 186  Dnr: 9020/332.109 
 

Stängning av avdelning på Nysätragården 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att avveckla en avdelning med sju 

lägenheter på Särskilda boendet, Nysätragården. 

 

Reservation 
Lars Tängdén (C), Desiree Ölund (C), Marie Viberg (C), Ingrid 

Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C) Kenneth Isaksson (M) 

reserverar till förmån för Lars Tängdéns yrkande. 

 

Ärendesammanfattning 
I tjänsteskrivelse, Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

daterad 2020-05-03, lämnades förslag på ett antal åtgärder där 

stängning av en avdelning på Nysätragården är en bärande del. 

Förslaget om att stänga en avdelning och därmed minska antalet 

Särskilda boendeplatser med 7 lgh, återremitterades av 

Kommunfullmäktige vid dess sammanträden den 22 juni 2020.   

Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet återremitteras så att Kommunfullmäktige får en 

redovisning om den nya verksamheten inom äldreomsorgen. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse stängning av avdelning på Nysätragården 

- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen. 

- Ekonomirapport 1. 2020 

- Förslag till Strategi äldreomsorg Robertsfors kommun. 

- Tjänsteskrivelse Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

2020-05-03 

- Riskanalys/handlingsplan 

- Effekter av minskad budget 2021 

- Protokoll SU 200512 § 68 

- Protokoll AU 200525 § 122 

- Protokoll KS 200608 § 120 

- Protokoll KF 200622 § 79 återremiss 

- Protokoll SU 200922 § 115 

- Protokoll KPR 200928 § 7 

- Protokoll AU 201005 § 200 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att ingen avdelning stängs på 

Nysätragården under rådande situation. När verksamheten kan visa  
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Forts. Ks § 186 
 

att särskilt boende platser inte behövs, exempelvis genom att 

vakanser uppstår, kan frågan tas upp till ny behandling. 

 

Robert Lindgrens (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Marie Viberg (C): Yrkar bifall till Lars Tängdéns (C) 

avslagsyrkande.  

 

Carl-Johan Pettersson (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets 

förslag till beslut vinner bifall. 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 187  Dnr: 9020/484.109 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen till 

Kommunfullmäktige. 

 
Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen 

och revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte 

verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. 

 

För kvartal 2, 2020 finns 3 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. Alla på särskilt boende.  

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200922 § 117 

- Protokoll AU 201005 § 201 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 188  Dnr: 9020/485.109 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen till 

Kommunfullmäktige. 

 

Ärendesammanfattning 
Socialutskottet har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte 

verkställts inom 3 månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En 

sammanställning av rapporten ska meddelas kommunfullmäktige 

vid nästkommande sammanträde. 

  

För kvartal 2, 2020 finns 11 beslut som rapporterats som avbrott i 

verkställighet alla inom daglig verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 200922 § 118 

- Protokoll AU 201005 § 202 
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   Länsstyrelsen Västerbotten 
Kommunsekreterare 

Sociala sektorn 

 

 

 

Ks § 189  Dnr: 9020/486.109 
 

Remissvar “Avsiktsförklaring  för en god, 
jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten” 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen 

för god och jämlik hälsa i Västerbotten. 

 

Ärendesammanfattning 
Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten har tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – 

pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, 

vilket drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten 

och Umeå universitet.  

 

För att avsiktsförklaringen ska kunna utgöra ett gott stöd i 

folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag från er som är 

länets betydelsefulla samarbetspartners och viktiga nyckelaktörer i 

folkhälsoarbetet. Hur ni ser på förslaget om avsiktsförklaring är 

viktigt för den slutgiltig utformningen av avsiktsförklaringen och 

hur den kan bidra till att stärka folkhälsoarbetet i länet. 

 
Beslutsunderlag 
- Förslag Avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd hälsa 

i Västerbotten 

- Följebrev till remiss Avsiktsförklaring för en god jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten 

- Protokoll SU 200922 § 120 

- Protokoll AU 201005 § 203 
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Ks § 190 Dnr: 9020/472.109 
 

Medarbetar- och ledarpolicy 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta 

”Medarbetar- och ledarpolicy” samt upphäver tidigare dokument;  

”Att vara chef i Robertsfors kommun” och ”Att vara medarbetare i 

Robertsfors kommun” 

 

Ärendesammanfattning 
”Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och 

platser.” 

 

Robertsfors kommuns värdegrund är ett gemensamt 

förhållningssätt kring hur kommunens uppdrag ska utföras. Denna 

policy är ett förtydligande av vad värdegrunden innebär för såväl 

medarbetar- som ledarskap. Den ska vara en vägledning i vardagen, 

vid rekrytering, utveckling och utvärdering av medarbetar- och 

ledarskap i Robertsfors kommun. 

 

Arbetsmiljöstrateg har efter inspirationsinhämtning från andra 

kommuner samt utifrån de två dokumenten från 2017; Att vara chef 

i Robertsfors kommun och Att vara medarbetare i Robertsfors 

kommun, tagit fram ett utkast till Medarbetar- och ledarpolicy. 

Denna policy ska tydliggöra för alla medarbetare och chefer hur vi 

ska gå från vision till handling och hur Robertsfors kommuns 

värdegrund och verksamhetsplan ska implementeras i 

verksamheten med ett tillitsbaserat ledarskap och positivt 

medarbetarskap. 

 

Beslutsunderlag:  

- Medarbetar- och ledarpolicy 

- Tjänsteskrivelser, Medarbetar- och ledarpolicy 

- Protokoll AU 201005 § 171
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Ks § 191  Dnr: 9020/473.109 
    

Policy och Riktlinje för arbetsmiljöarbetet i 
Robertsfors kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ”Policy 

och Riktlinje för arbetsmiljöarbetet i Robertsfors kommun” 

 

Ärendesammanfattning 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2001:1 finns följande text: 

 

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och 

rutiner 

3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig 

del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för 

arbetsmiljön. 

4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och 

elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 

arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att 

ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som 

beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. 

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om 

det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 
  

Arbetsmiljöstrateg har efter inspirationsinhämtning från andra 

kommuner samt regionalt sakkunniga tagit fram ett utkast till 

Policy och Riktlinje för arbetsmiljöarbetet i Robertsfors kommun. 

Denna policy ska utgöra grunden för kommunens 

arbetsmiljöarbete. Rutin för uppföljning och rapportering av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns som stöd i 

verksamheternas arbete. 

 

Beslutsunderlag:  
- Policy och Riktlinje för arbetsmiljöarbetet i Robertsfors 

kommun 

- Tjänsteskrivelser, Arbetsmiljöpolicy 

- Protokoll AU 201005 § 172 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-10-19           Sida 35         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 192  Dnr: 9020/474.109 
    

Rehabiliteringspolicy inklusive 
Rehabiliteringsprocess 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
I Robertsfors kommun är arbetet med förebyggande insatser och 

rehabilitering en viktig del av en god personalpolitik. En tydlig 

rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare så 

snart som möjligt ska återgå i arbete. Robertsfors kommuns 

rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat arbetsgivarens 

förhållningssätt, ansvaret för rehabiliteringen och samverkan 

mellan olika parter som kan vara involverade i 

rehabiliteringsarbetet. Den innehåller också en tydlig process som 

beskriver hur arbetet ska fortlöpa. 

 

För att anpassa tidigare Rehabiliteringspolicy till det arbetssätt som 

används idag har Arbetsmiljöstrateg reviderat och moderniserat 

tidigare dokument. Detta har skett efter inspirationsinhämtning från 

andra kommuner. 

 

Beslutsunderlag:  

- Rehabiliteringspolicy inklusive Rehabiliteringsprocess 

- Tjänsteskrivelser, Rehabiliteringspolicy inklusive process 

- Protokoll AU 201005 § 173 
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   Kommunchef  

 

 

Ks § 193  Dnr: 9020/475.109 
    

Alkohol- och drogpolicy  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Protokollsanteckning 
Patrik Nilsson (S): Kommunchefen får till uppdrag att återkomma 

kring processen med detta arbete. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att förhindra 

ohälsa och olycksfall som 

har med arbetet att göra. Missbruksproblem på arbetsplatsen är i 

hög grad en säkerhets- och arbetsmiljöfråga. 

 

Utifrån de samhälleliga förändringar som har skett under åren 

sedan 1996 har Arbetsmiljöstrateg reviderat och moderniserat 

tidigare dokument. Detta har skett efter inspirationsinhämtning från 

andra kommuner. 

 

Beslutsunderlag:  

- Alkohol- och drogpolicy 

- Tjänsteskrivelser, Alkohol- och drogpolicy 

- Protokoll AU 201005 § 174 
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   Region Västerbotten på mailadressen 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

 

 

 

Ks § 194  Dnr: 9020/369.109 
 

Handlingsprogram enligt lag om skydd 
mot olyckor Robertsfors kommun. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att  

- fastställa Handlingsprogram enligt LSO för Robertsfors 

kommun 2020-2023 

- ge, med stöd av 3 kap 3§ 2:a st i lagen om skydd mot 

olyckor, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

befogenhet att under programperioden ange närmare 

riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas 

utifrån kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer 

 

Ärendesammanfattning 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ska ha 

ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst som beskriver hur kommunen arbete enligt lagen 

ska inriktas under kommande mandatperiod. Programmet ska 

beskriva de risker som finns i kommunen som kan leda till 

räddningsinsatser och hur den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänstverksamheten är organiserad. 

 

 

Beslutsunderlag  
- Protokollsutdrag UBRN 2020-05-19 

- Robertsfors kommuns handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor 2020-04-22 

- Lsty Samrådsyttrande_Robertsfors 

- Tjänsteskrivelse Samrådsredovisning HP Robertsfors 

- Protokoll AU 201005 § 180 
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   Kommunchef 
Revisionen 

 

 

 

Ks § 195  Dnr: 9020/384.109 
 

Granskning av kommunens arbete med att 
uppfattas som en god arbetsgivare  

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisionsrapporten och 

beslutar att Kommunchef får till uppdrag att säkerställa att vi 

arbetar utifrån revisionsrapportens intentioner samt att detta ska 

redovisas i samband med Årsredovisningen. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunens revisorer har inlämnat en revisionsrapport avseende 

deras granskning av kommunens arbete med att uppfattas som en 

god arbetsgivare. 

 

Beslutsunderlag  
- Granskning av kommunens arbete med att uppfattas som 

en god arbetsgivare – revisionsrapport 

- Protokoll AU 201005 § 181 
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Ks § 196  Dnr: 9020/388.109 
 

Uppdatering av revisionsreglemente 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta 

Revisionsreglemente i enlighet med bilaga “Revisionsreglemente 

reviderat 2020”.  

 

Ärendesammanfattning 
Revisorerna har uppmärksammat att kommunens 

revisionsreglemente behöver revideras bla med anledning av den 

nya kommunallagen. De har därmed presenterat  ett reviderat 

reglemente som revisorerna har beslutat att föreslå fullmäktige 

godkänna. 

 

Beslutsunderlag  
- Revisionsreglemente reviderat 2020 

- Uppdatering av revisionsreglemente - Epost 

- Revisionsreglemente (gamla versionen) 

- PM Underlag revisionsreglemente 2018 (Mall från SKR 

som arbetet med revideringar utgått från) 

- Revisionsreglemente reviderat 2020 med kommentarer 

- Protokoll 201005 § 182 
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Ks § 197  Dnr: 9020/426.109 
 

Angående borgensförbindelse, 
regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- att Robertsfors kommun bekräftar att ingången 

borgensförbindelse av den 28 maj 2002 

(”Borgensförbindelsen”), vari Robertsfors kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Robertsfors kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 

Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

  

- att Robertsfors kommun bekräftar att regressavtalet 

undertecknat av Robertsfors kommun den 21 september 

2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 

några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

  

- att Robertsfors kommun bekräftar att garantiavtalet 

undertecknat av Robertsfors kommun den 21 september, 

vari Robertsfors kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller. 

 

- att utse Patrik Nilsson och Anders Persson att för 

Robertsfors kommuns räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut. 

 
 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”). 

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar  
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Forts. Ks § 197 
 

som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 

tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 

tecknat borgensförbindelse. Robertsfors kommun utfärdade sin 

borgensförbindelse den 28 maj 2002 och har bekräftat densamma genom 

beslut av fullmäktige den 13 juni 2012. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 

Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 

borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 

företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 

upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 

långivarna. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande 

betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Robertsfors kommun undertecknade 

Regressavtalet den 21 september 2011 och Garantiavtalet den 21 

september 2011. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 

riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter 

tio år. Giltighetstiden för Robertsfors kommuns Regressavtal och 

Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 

dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den 

betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 

stor vikt att Robertsfors kommun innan avtalens giltighetstid löper ut 

fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är 

gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 

avtalen. 

 

Beslutsunderlag:  

- Följebrev Borgen_Avtal Robertsfors kommun 

- Tjänsteskrivelse borgensförbindelse kommuninvest 

- Protokoll 201005 § 183 
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   Fastighetsägaren av Edfastmark 9:1 
Administratör, Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Ks § 198  Dnr: 9020/430.109 
 

Överförbrukning vatten på grund av 
läckage Edfastmark 9:1 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från ekonomiska anspråk på 

utestående fordringar i enlighet med förslaget genom nedsättning 

av kostnad för överförbrukning med 162 626 kronor. 

 
Ärendesammanfattning 
En vattenläcka uppstod på fastigheten Edfastmark 9:1 vilket inte 

upptäcktes förrän avläsning av mätaren. Juridiskt stöd från Svenskt 

Vatten har anlitats för att fastställa hur överförbrukningen ska 

hanteras vilket givit vid handen att enligt den formel som blivit 

praxis ska nedsättning göras med 162 626 kronor. 
 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-06-15 Överförbrukning vatten på 

grund av läckage Edfastmark 9.1 

- Protokoll SHBU 200623 § 85 

- Protokoll AU 201005 § 185 
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   Kommunsekreterare  

 

 

Ks § 199  Dnr: 9020/434.109 
 

Sammanträdesdagar 2021 
 

Kommunstyrelsens 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)”. 

  

Kommunstyrelsens beslut  
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 

- Protokoll BOU 200921 § 57 

- Protokoll SHBU 200921 § 99 

- Protokoll SU 200922 § 121 

- Protokoll TVU 200922 § 74 

- Protokoll AU 201005 § 186 

 
Yrkande  
Robert Lindgren (S): Yrkar att ärendet återremitteras till 

Arbetsutskottet för att se över möjligheten till ytterligare 

Kommunstyrelsesammanträde hösten 2021. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att ett ytterligare KS-sammanträde den 

13:e september läggs till bland sammanträdesdagarna, med 

tillhörande utskottsberedningar. 

 

Robert Lindgren (S): Yrkar att ett ytterligare KS-sammanträde den 

13:e september läggs till bland sammanträdesdagarna, med 

tillhörande utskottsberedningar. 
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   Kommunsekreterare  

 

 

  Forts. Ks § 199 
  

Desiree Ölund (C): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Rober Lindgrens (S) yrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets 

förslag till beslut vinner bifall. 

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för att besluta i enlighet med Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Robert Lindgrens (S) 

yrkande.  

 

Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar i 

enlighet med Arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Kjell-Åke Nilsson (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Mona Andersson (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Desiree Ölund (C) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Robert Lindgren (S)  X  

Kenneth Isaksson (M)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Summa 7 6  
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Ks § 200  Dnr: 9020/446.109 
 

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 
handlingar  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa avgiftstaxan för utlämnande av allmänna handlingar i 

enlighet med ”Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar - 

Robertsfors”. 

- avgiftstaxan börjar gälla från 1 december 2020 och tillsvidare. 

  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att 

- Dokumentet ” Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

– Robertsfors ” ersätter beslutet ”Avgifter för kopiering” från 2006-

04-05 (KS § 48, Dnr 9006/110.059) 1 december 2020 under 

förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer avgiftstaxan.  

 
Ärendesammanfattning 
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av 

allmän handling som inte omfattas av sekretess, på plats eller 

genom att få en kopia av originalhandlingen. Att på plats i 

Kommunkontoret ta del av allmänna handlingar fysiskt kostar 

ingenting. Enligt 2 kap 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen 

framgår det även att den som önskar ta del av en allmän handling 

har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av 

handlingen till den del handlingen får lämnas ut. Kommunstyrelsen 

har tidigare haft en fastställd avgift för kopieringar, däremot har 

denna visat sig vara såväl föråldrad som otillräckligt utifrån dagens 

situation. Genom att anta en modern avgiftstaxa kan 

administrationen få en förbättrad laglig kostnadstäckning för denna 

service samt förebygga utnyttjande av servicen, utan att begränsa 

möjligheten för individer att ta del av allmänna handlingar. Det är 

Kommunfullmäktige som antar övergripande taxor.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 

handlingar  2020-09-09 

- Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar - 

Robertsfors 

- Avgifter för kopiering (antagen 2006-04-05 KS § 48) 

- Protokoll AU 201005 § 187 
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   Ekonomichef 
Kommunchef 

Norrbotniabanan AB 

 

 

 

Ks § 201  Dnr: 9020/441.109 
 

Hemställan avseende driftsstöd till 
Norrbotniabanan AB 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom hemställan. 

 
Ärendesammanfattning 
Norrbottniabanan AB har hört av sig med en hemställan avseende 

driftstöd till Norrbotniabanan AB med anledning av att möjligheten 

att kostnadsfritt nyttja resurser och kompetens från Trafikverket 

upphör, att projektfinansieringen tar slut samt att övriga behov av 

externa tjänster kommer öka. En treårsbudget har presenterats där 

årliga kostnader beräknas uppgå till 5 miljoner kronor/år (således 

15 miljoner kronor totalt under dessa tre år). 

 

Norrbotniabanan AB hemställer således om ett beslut från 

respektive ägare avseende förslaget till fortsatt finansiering av 

bolagets verksamhet samt till fördelning mellan ägarna av stödet 

som presenteras i deras bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
- E-post 

- Hemställan avs driftsstöd till Norrbotniabanan AB 

- Tjänsteskrivelse Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 

handlingar  2020-09-09 

- Protokoll AU 201005 § 188 
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   Bris Nord  

 

 

Ks § 202  Dnr: 9020/447.109 
 

Bris Nords ansökan om 
verksamhetsbidrag 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 
 
Ärendesammanfattning 
Bris Nord har skickat in en ansökan om verksamhetsbidrag för 

verksamhetsåret 2021, för Kommunstyrelsen att fatta beslut om. 

 

Beslutsunderlag 
- Ansökningsbrev Bris kommunstyrelsen för 2021 

- Bris budget 2020 prognos 2021 

- Bris långsiktiga plan_2017_2021 

- BRIS_årsberättelse2019_uppslag_LR för mejl 

- bris-stadgar-beslutade-20190518 

- Inbjudan Bris nätverk 

- E-post – ansökan 

- Protokoll AU 201005 § 189 
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Ks § 203  Dnr: 9020/58.109 
 

Resepolicy för tjänsteresor 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

- anta resepolicyn för tjänsteresor i enlighet med bilaga ”Respolicy 

- utkast (2020-09-28)”. 

 

-  ge Kommunstyrelsen mandatet att vid behov revidera i 

resepolicyn för att hålla dess praktiska riktlinjer uppdaterade. 

 
Ärendesammanfattning 
Med anledning av svaret till motion ”17/2018 - Konferenser och 

möten på distans” inleddes ett arbete för att revidera Robertsfors 

kommuns resepolicy. Efter inspirationsinhämtning från andra 

kommuner samt regionalt sakkunniga har ett utkast till Resepolicy 

för tjänsteresor. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Resepolicy för tjänsteresor (2020-09-28) 

- Respolicy - utkast (2020-09-28) 

- Protokoll KF 191203 § 128 

- Protokoll AU 201005 § 190 
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   Tillväxtchef 
Ansökaren 

 

 

 

Ks § 204  Dnr: 9020/372.109 
 

Jämmerdalen 
 
Kommunstyrelsens 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 

- Tjänsteskrivelse JÄMMERDALEN 

- Protokoll Db 200526 § 13 

- Protokoll KS 200608 § 148 

- Protokoll TVU 200922 § 66 

- Protokoll AU 201005 § 192 
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   Fullmäktiges Valberedningsutskott  

 

 

Ks § 205  Dnr: 9020/431.109 
 

Val av suppleant till Stiftelsen Sikeå Hamn 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka frågan till Fullmäktiges 

Valberedningsutskott. 

 

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 (var god och se §6) 

- Protokoll TVU 200922 § 71 

- Protokoll AU 201005 § 193 
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Ks § 206  Dnr: 9020/454.109 
 

Kommunikationsstrategi 
 

Kommunstyrelsens 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 

- Protokoll TVU 200922 § 78 

- Protokoll AU 201005 § 194 
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Ks § 207  Dnr: 9020/479.109 
 

Redovisning av kränkande behandling 
månadsvis 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Enligt årshjulet i rutinen för systematiskt kvalitetsarbete 

presenteras en sammanställning över inkomna ärenden om 

kränkande behandling. 

Under juni inkom 5 st, juli inkom 0 st och augusti inkom 14 st. 

 

Beslutsunderlag 
- Tabell juni 

- Tabell augusti 

- Protokoll BOU 200921 § 61 

- Protokoll Au 201005 § 195 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-10-19           Sida 53         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningssektorn  

 

 

Ks § 208  Dnr: 9020/480.109 
 

Kvalitetssammanställning grundskola 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- godkänna kvalitetssammanställningen för grundskolan 2020/2021 

- godkänner kvalitetssammanställningen som uppföljning av 

internkontrollplan för 2020 gällande bristande måluppfyllelse och 

närvaro. 

 

Ärendesammanfattning 
Barn- och utbildningschef har gjort en kvalitetssammanställning för 

grundskolan 2019/20. Förutsättningar beskrivs, 

utvecklingsområden/åtgärder som Kvalitetsrapport för grundskolan 

2018/2019 slog fast följs upp och analyseras och resultaten för 

årskurserna tre, sex och nio redovisas och analyseras. Prioriterade 

områden för huvudmannen 2020/2021 föreslås. 

 

Beslutsunderlag 
- Kvalitetsrapport Grundskola Läsår 2019-2020 

- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll BOU 200921 § 63 

- Protokoll AU 201005 § 196 
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Ks § 209  Dnr: 9018/195.109 
 

Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

”Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp”. 
 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§67) att bifalla de två 

första att-satserna i motion 8/2018: 

- Att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp som på 

ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till fastighetsägaren och 

miljönyttan 

- Att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om åtgärder av 

enskilda avlopp. 

Genom att fastställa ”Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp” 

införs ett system för hantering av enskilda avlopp. ”Riktlinjer för 

handläggning av små avloppsanläggningar - Ansökningsprocessen 

i Robertsfors kommun” fastställdes av kommunstyrelsen 2020-06-

08 (§127) och utgör en del av systemet för hantering av enskilda 

avlopp. Möjligheten att göra undantag styrs av gällande lagstiftning 

och rättspraxis. Grundprincipen är att alla kommunmedlemmar ska 

behandlas lika (Likställighetsprincipen, KL 2 kap.  §3) och att 

undantag ska ske restriktivt. I de fall särskilda skäl finns handlar 

det företrädesvis om att förlänga tiden för genomförande av 

åtgärder och inte om att godkänna/ge tillstånd för anläggning som 

inte uppfyller lagkraven. Ett förtydligande avseende undantag är 

inlagt under rubrik 3.5 Bristfälliga anläggningar på sidan 5 (röd 

text). 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

- Riktlinjer för enskilda avlopp, reviderad 2020-08-11 

- Rapport-2015-1: Sammanställning av rättsfall avseende tillsyn av 

enskilda avlopp 

- Tjänsteskrivelse 2020-04-27 

- Riktlinjer för enskilda avlopp, 2020-04-22 

- Motion 8/2018 Enskilda avlopp 2018-06-10 

- Tillägg till motion 8/2018 gällande enskilda avlopp 2019-03-06 

- Komplettering gällande motion 8/2018-Enskilda avlopp 2019-05-02 

- Protokoll SHBU 190513 § 86, s.35 

- Protokoll AU 190520 § 119, s.46 

- Protokoll KS 190603 § 120, s.50 

- Protokoll KF 190617 § 67,   s.23 

- Protokoll SHBU 200921 § 101 

- Protokoll AU 201005 § 204 
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Ks § 210  Dnr: 9020/488.109 
 

Förslag till VA-policy för Robertsfors 
kommun   

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

fastställa VA-policy för Robertsfors kommun enligt bilaga ”VA-

policy 2020”. 

 

Ärendesammanfattning 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anger att kommunerna ska 

arbeta fram VA-planer vari VA-policyn utgör en del. VA-policyn 

anger ställningstaganden och riktlinjer för den kommunala 

verksamheten. Den är styrande för Gatukontoret, Miljökontoret och 

Byggkontorets dagliga verksamhet såväl som arbetet med 

långsiktig planering och utveckling av verksamheterna för en 

långsiktigt hållbar VA-försörjning. Utifrån Vattentjänstlagen och 

Plan- och bygglagen har kommunfullmäktige yttersta ansvaret för 

att det finns en fungerande och övergripande planering 

 
Beslutsunderlag 
- VA-översikt 2019 utan bilagor 

- Bilaga 1 

- Bilaga 2, 3, 4 

- VA-policy 2020 

- Tjänsteskrivelse Förslag till VA-policy 

- Protokoll SHBU 200921 § 102 

- Protokoll AU 201005 § 205 
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KS § 211  Dnr: 9020/489.109 
 

Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön. 

 

Ärendesammanfattning 
Lokala hälsoföreskrifter för Robertsfors kommun antagen av 

Kommunfullmäktige 1988 är inaktuella och behöver uppdateras. 

Laghänvisningar sker till lagstiftning som inte längre finns och en 

del har hänt de senaste 30 åren. SKR har tagit fram mall för lokala 

hälsoföreskrifter, vilket Samhällsbyggnadskontoret har gått igenom 

och anpassat till våran kommun. Beslut gällande föreskrifter är inte 

delegerat till tjänsteman, varför ärendet ska behandlas i 

kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, 

2020-06-09 

- Kartbilaga, 2020-06-09 

- tjänsteskrivelse hälsoföreskrifter 

- PROTOKOLL SHBU 200623 § 80 

- Protokoll SHBU 200921 § 103 

- Protokoll AU 201005 § 206 
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   Samhällsbyggnadskontoret  
Kommunsekreterare 

 

 

 

KS § 212  Dnr: 9020/490.109 
 

Delegationsordning för ärenden enligt 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 

kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de 

begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL, att i bilagda 

ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna 

delegater. 

 

Ärendesammanfattning 
Regeringen har tagit fram en tillfällig lagstiftning som innebär att 

den driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder 

för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 

hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 

förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter 

ska följas. I Robertsfors fall är detta Kommunstyrelsen. Lagen 

trädde i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla 31 december 2020. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 

meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Med 

anledning av detta behöver en delegationsordning för lagen 

fastställas. 

 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 1 ”Delegerade ärenden/ärendegrupper” 

- Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

- Protokoll SHBU 200921 § 104 

- Protokoll AU 201005 § 207 
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   Trafikverket 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

KS § 213  Dnr: 9020/491.109 
 

Ansökan om dispens för halkbekämpning 
med salt inom vatten-skyddsområde 
Klintheden/Solbacken (väg 651) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja Trafikverkets dispensansökan om att få salta väg 651 

inom Klintheden och Solbackens vattenskyddsområde under 

säsongen 2020/2021 med saltlösning. 

 

2. i liknande ärenden där tjänstemän har delegation att fatta beslut 

ska beslutet i framtiden tas på tjänstemannanivå dvs. enligt 

delegationsordning. 

 

Ärendesammanfattning 
Trafikverket har inkommit med en dispensansökan om att få salta 

väg 651(inom Klintheden/Solbacken vattenskyddsområde) med en 

saltlösning istället för den i dag godkända metoden saltinblandad 

sand.  Dispensen skulle gälla säsongen 2020/2021. Saltlösningen 

som Trafikverket har för avsikt att använda innehåller maximalt 23 

% salt och  totalt 6,9 g salt per löpmeter  i jämförelse med 

saltinblandad sand där den totala mängden salt blir 20 g salt per 

löpmeter. Detta innebär att det enligt Trafikverkets beräkningar 

sprids mindre mängd salt när halkbekämpning sker med saltlösning 

jämfört med saltblandad sand. 

 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har delegation (M 4.3) att besluta 

om dispens från vattenskyddsföreskrifter. Under 2018 inkom 

Trafikverket med en näst intill identisk dispensansökan där 

Samhällsbyggnadschefen valde att skicka ärendet till Allmänna 

utskottet istället för att besluta via delegation. Allmänna utskottet 

avslog dispensansökan. Då beslutet i Allmänna utskottet skiljde sig 

från det tjänstemannaförslag som lagts behövs ett förtydligande 

gällande vem som ska fatta beslut i likartade ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om dispens med bilagor (2020-05-13) 

- Karta 

- Innehåll salt  

- Tidigare tjänsteskrivelse från 2018 (2020-02-20) 

dnr:9018/23.109  

- Sammanträdesprotokoll, Allmänna utskottet §25 2018-02-20 

- Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

- Protokoll SHBU 200921 § 105 
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   Trafikverket 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Forts. KS § 213 
 

- Protokoll AU 201005 § 208 
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   Kommunsekreterare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

KS § 214  Dnr: 9020/492.109 
 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande markärenden 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagen ändring av 

Delegationsordning, Kommunstyrelsen, Robertsfors kommun. 

 

Ärendesammanfattning 
Skötsel av kommunens mark ligger inom 

Samhällsbyggnadsutskottets område. Sektorchef har idag 

delegation på att fatta beslut om avtal för röjningsarbete. Skall 

gallring ske måste beslut fattas i kommunstyrelsen. För att 

underlätta hanteringen kring gallringar föreslås att sektorchef ges 

rätt att även besluta om gallring. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-17 

- Protokoll SHBU 200921 § 106 

- Protokoll AU 201005 § 209 
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   Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 

Region Västerbotten 

Trafikverket 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

KS § 215  Dnr: 9020/493.109 
 

Norrbotniabanan – Upphävande av 
detaljplan och områdesbestämmelser 

 

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

27 § och 38 § att upphäva detaljplan 2409/12 samt del av stadsplan 

24-ROB-155 och del av områdesbestämmelser 2409-P90/7 i 

enlighet med antagandehandlingar daterade 2020-09-07. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

Ärendesammanfattning 
Syftet med upphävandet av detaljplaner och områdesbestämmelse 

är att möjliggöra för järnvägsplanen för Norrbotniabanan. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser får inte strida mot en 

kommande järnvägsplan. Planen handläggs enligt 

standardförfarande och har varit föremål för samråd och 

granskning. 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 
- 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 201005 § 210 
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KS § 216  Dnr: 9017/20.109 
 

Besvarande av ”Motion 1/2017 gällande 
efterskottsbetalning tillsynstjänster” 

 

Kommunstyrelsens 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. 
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Forts. Ks § 216  
 

- En mer oförutsägbar avgift. 

- Förändrade taxenivåer. 

- Negativ påverkan på kommunernas dialog med 

verksamhetsutövare. 

- Nya nationella regler och riktlinjer. 

 

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 
- 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 

- Protokoll TVU 200922 § 65 

- Protokoll AU 201005 §  211
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KS § 217  Dnr: 9018/202.109 
 

Motion 15/2018: Inga avgifter för 
skattskyldiga företag att lämna avfall vid 
Fagerlidens återvinningsstation 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ärendesammanfattning 
Centerpartiet i Robertsfors kommun har inlämnat en motion där det 

föreslås att: 

- att företag som är skattskyldiga i Robertsfors kommun ska 

kunna lämna sitt avfall på Fagerlidens återvinningsstation utan 

att bli påförda avgifter. 

- att mängden avfall som får lämnas varje vecka av företag ska 

maximeras till viss mängd m3 eller kg. 

 

Övriga kommuner i Umeåregionen har endera en avgift för företag 

som lämnar verksamhetsavfall på ÅVC alternativt tar ej emot 

verksamhetsavfall utan hänvisar till andra aktörer. Kommunen har 

ett ansvar att ta emot hushållsavfall, medan ansvaret för 

verksamhetsavfall åligger företaget.  Kommunerna har också ett 

ansvar att verka för att förebygga uppkomst av avfall. Ett 

borttagande av avgift för verksamhetsavfall bedöms inte gå i linje 

med övrig lagstiftning och förordningar. 

 
Beslutsunderlag 
- Motion 15/2018: Inga avgifter för skattskyldiga företag att 

lämna avfall vid Fagerlidens återvinningsstation 

- Tjänsteskrivelse 2020-08-31 

- Protokoll SHBU 200921 § 100 

- Protokoll AU 201005 § 212 
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KS § 218  Dnr: 9020/471.109 
 

Fortsatt beredning av Motioner samt 
Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 

fortsatt beredning av: 

- Motion 2/2018 

- Motion 5/2018 

- Motion 7/2018 

- Motion 11/2018 

- Motion 16/2018 

- Medborgarförslag 1/2016 

- Medborgarförslag 5/2016 

- Medborgarförslag 4/2017 

- Medborgarförslag 7/2018 

- Medborgarförslag 6/2019 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning begärt att 

Kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa motioner och 

medborgarförslag som inte har hunnit beredas färdigt (således inom 

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

med detta har Kommunfullmäktige möjligheten att besluta om 

motionen/medborgarförslaget skall avskrivas från vidare beredning, 

eller om dem ska fortsätta beredas. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Fortsatt beredning av Motioner samt 

Medborgarförslag (2020-09-23) 

- UPPFÖLJNING MEDBORGARFÖRSLAG 

- UPPFÖLJNING MOTIONER 

Protokoll TVU 200922 § 67 

- Protokoll SU 200922 § 119 

- Protokoll AU 201005 § 213 
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   RobertsforsBostäder (RoBo)  

 

 

KS § 219   Dnr: 9020/374.109 
 

Försäljning av fastigheter: Smaragden 7, 
Månsten 1, Månsten 2, Nybyn 27:3, Nybyn 
4:61 och Nybyn 4:62 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att yttra sig i 

ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger sitt medgivande till försäljningen av 

fastigheterna: 

- Smaragden 7 (Norrängsvägen 6 A & B) 

- Månsten 2 (Norrängsvägen 14 A & B samt 16 A & B) 

- Månsten 1 (Norrängsvägen 18 A & B) 

- Nybyn 27:3 (Pilgatan 1 A, B, C & D) 

- Nybyn 4:61 (Pilgatan 2 A, B samt 4 A & B samt 8 A, B, E & F) 

- Nybyn 4:62 (Pilgatan 10 A, B, C, D, E & F samt 12 A & B samt 

14 A, B, C, D, E & F) 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsforsbostäders styrelse har beslutat att gå vidare med 

försäljning av fastigheterna: 

- Smaragden 7 (Norrängsvägen 6 A & B) 

- Månsten 2 (Norrängsvägen 14 A & B samt 16 A & B) 

- Månsten 1 (Norrängsvägen 18 A & B) 

- Nybyn 27:3 (Pilgatan 1 A, B, C & D) 

- Nybyn 4:61 (Pilgatan 2 A, B samt 4 A & B samt 8 A, B, E & F) 

- Nybyn 4:62 (Pilgatan 10 A, B, C, D, E & F samt 12 A & B samt 

14 A, B, C, D, E & F) 

 

För detta krävs såväl ett medgivande från Kommunstyrelsen som 

ett yttrande från Kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
- Sammanställning av lägenheterna längst Norrängsvägen & 

Pilgatan 

- Protokoll Rb 200929 § 55 

- Protokoll AU 201005 § 214 
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   Samtliga utskottsordförande  
Samtliga utskott 

Samtliga utskottssekreterare 

Karl Samsami 

 

 

 

KS § 220  Dnr: 9020/444.109 
 

Fyllnadsval till Robertsforshälsan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Karl Samsami (S) till ny ordinarie 

ledamot för Robertsforshälsan under perioden 2020-10-27 till 2022-

12-31. 

 
Ärendesammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie 

representant för Robertsfors kommun i Robertsforshälsans styrelse. 

Således behöver Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny ordinarie 

ledamot för perioden 2020-10-27 till 2022-12-31 

 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse av politiskt uppdrag Robertsforshälsan - Lars 

Gunnar Andersson 

- Protokoll AU 201005 § 169 
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   Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

KS § 221  Dnr: 9019/239.109 
 

Kulturmiljöbroschyr – antagande av 
riktlinjer för riksintresseområdet för 
kulturmiljö AC 14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen begär att Länsstyrelsen tar bort Robertsfors kommuns 

logotyp och Kommunstyrelseordförandes Patrik Nilssons namn, innan 

utskick. I övrigt motsätter Kommunstyrelsen inte utskicket av 

broschyren. 

 
Ärendesammanfattning 
Statens utvidgning av riksintresset för kulturmiljö i Robertsfors har väckt 

känslor och fått mycket kritik. Riksintresset är dock fastställt av 

Riksantikvarieämbetet och kommunen måste förhålla sig till det i sina 

beslut och i sin rådgivning. 

 

Fastighetsägarna i området har länge efterfrågat ett informationsmaterial 

som kan vara till hjälp när man vill underhålla och utveckla sin fastighet. 

Trycket på Samhällsbyggnadskontoret är högt och tjänstemännen som 

ska avgöra frågor utifrån bestämmelserna om varsamhet och 

förvanskningsförbud i plan- och bygglagen behöver få vägledning så att 

handläggningen går smidigt, är förutsägbar och kan ske likvärdigt. 

 

Robertsfors kommun har med stöd av bidrag från Länsstyrelsen anlitat 

Skellefteå museum för att ta fram riktlinjer/informationsmaterial om 

riksintresseområdet för kulturmiljö AC 14 i Robertsfors tätort. 

Informationsmaterialet presenterades för kommunstyrelsen 2019-06-03. 

Under vintern 2019/20 har Länsstyrelsen bistått med hjälp att ta fram en 

lättläst och informativ broschyr som vänder sig både till fastighetsägarna 

i området och till andra intresserade. Broschyren presenterades för 

samhällsbyggnadsutskottet 2020-06-23 och då bestämdes att materialet 

skulle granskas under sommaren och att frågan skulle avgöras i höst. 

 

Broschyren ska tryckas och distribueras till samtliga fastighetsägare inom 

riksintresseområdet och materialet ska användas som underlag för 

kommunens beslut enligt plan- och bygglagen. 

 

Beslutsunderlag 

- Broschyr Robertsfors riksintresse för kulturmiljövården 

- Informationsmaterial framtaget av Skellefteå museum    

- Robertsfors historia 

- Riksintresset 

- Stilguide 

- Förhållningssätt tak 

- Förhållningssätt fönster 

- Förhållningssätt entréer 

- Förhållningssätt färg 
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   Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Forts. KS § 221 
 

- Förhållningssätt utvändiga 

- Förhållningssätt komplement 

- Förhållningssätt trädgård 

- Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

- Protokoll SHBU 200921 § 107 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Länsstyrelsen tar bort Robertsfors kommuns 

logotyp och Kommunstyrelseordförandes Patrik Nilssons namn, innan 

utskick. I övrigt motsätter Kommunstyrelsen inte utskicket av 

broschyren. 

 

Beslutsordning 

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

att yrkandet vinner bifall.



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2020-10-19           Sida 70         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 Ks § 222  Dnr:  
 

Delgivningar 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 19 oktober 2020 § 222 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  
 

- Fråga avseende bredband  

 

- Svar på skrivelsen 

 

- KSO-beslut om representant och ersättare till 

Länssamverkansgruppen 

 

- Remiss av Länsstyrelsen Västerbottens förslag till plan för 

övertagande av kommunal räddningstjänst.  

- Missiv 

- REMISS_Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 

- Bilaga 1 Beslutsstöd för övertagande av kommunal 

räddningstjänst 

- Bilaga 2 Beslutsmall övertagande av räddningstjänst och 

utseende av räddningsledare 

- Bilaga 3 Beslutsmall upphävande av beslut om övertagande 

- Bilaga 4 Beslutsmall_timanställning_räddningstjänstansvarig 

- Protokoll URBN 200917 § 48 

- Tjänsteskrivelse Lsty remiss 

- Yttrande Länsstyrelsens förslag till plan för övertagande av 

ansvar för räddningstjänst 

 

- SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling 

i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av 

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 

- Remiss ftSS_854000_2020.docx 

- Svarsblankett_Remiss19990_ftSS854000 (Robertsfors 

kommuns svar) 
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Forts. Ks § 222 
 

- Cirkulär: Överenskommelse om Kompetens- och 

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

SKR, (20:24) 

 

- Cirkulär: Information om statsbidraget för kompetenslyft till 

äldreomsorgen | Viktig information från SKR  

 

- Årsmötesprotokoll samt information - Robertsforshälsan 2020 

- Följebrev 

- Brev till medlemmar om höjning av avgiften 

- Epost 

 

- Ekonomiskrapport Maj Umeåregionens brandförsvar 

 

- Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 

2020 

 

- Cirkulär: Förändring i sommarjobbssatsning från och med 

september | Viktig information från SKR (20:31) 

 

- Cirkulär: Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 

information från SKR (20:32) 

 

- Cirkulär: Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 | Viktig information från SKR (20:33) 

 

- Cirkulär: Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 

BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19 | Viktig information från SKR (20:34) 

 

- Cirkulär: Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 

information från SKR (20:35) 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om semesterlönegrundande 

frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 

coronapandemin | Viktig information från SKR (20:36) 

 

- Cirkulär: Budgetpropositionen för 2021 och 

Höständringsbudgeten för 2020 | Viktig information från SKR, 

(20:37) 
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Forts. Ks § 222 
 

- Cirkulär: Sänkt premie för TGL-KL 2021 | Viktig information 

från SKR (20:38) 

 

- Cirkulär: Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 

information från SKR (20:39) 

 

- Cirkulär: Jobb för unga | Viktig information från SKR (20:40) 

 

- För kännedom Vardagshjältar 3 oktober (inställt) 

 

- Delgivningsbeslut - Tillväxt 

 

- Delgivningar - Barn och utbildningsutskottet 

 

- Äldre och handikappomsorgen            20200401-20200630  

Hemtjänst                                                                                       

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS           20200401-20200630 

                         

- Individ och familjeomsorgen   20200401-20200630  

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

 

- Delegationsbeslut Miljö 

 

- Delegationsbeslut Bygg 

 

- Meddelanden - SHBU 

 

- Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsutskottets presidium 

 

- Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande 

 

- Protokoll BOU 2020-09-21 

 

- Protokoll SHBU 2020-09-21 

 

- Protokoll TVU 2020-09-22 

 

- Protokoll SU 2020-09-22 
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Forts. Ks § 222 
 

- Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 20200911 

 

- Protokoll URBN 2020-09-17 

 

- Protokoll AU 2020-10-05 

 

- Ordförande beslut 9020/497.109 

- Nyttjanderättsavtal GRK Infra AB 
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KS § 223  Dnr: 9020/451.109 
 

 
Antagande av förändrad VA-taxa 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 

förändrad VA-taxa enligt redovisat förslag från och med 2021-01-01. 

 
Ärendesammanfattning 
VA-verksamheten (vattenförsörjning, avloppshantering, spolbil) är 

affärsmässig verksamhet som finansieras genom VA-taxan. I 

kommunstyrelsens budget ska VA-verksamheten ha ett överskott som 

ska täcka kapitalkostnader och OH-kostnader (dessa ingår alltså inte i 

den nettokostnadsrad som redovisas i KS budget). VA-verksamheten 

har i sex av de senaste nio åren gått med underskott och inför år 2021 

kan konstateras att den fastställda VA-taxan inte täcker de faktiska 

kostnaderna samtidigt som kapitalkostnaderna ökar till följd av ökade 

investeringar. Vi ser även framåt ett behov av en stor 

investeringsvolym för att klara de krav som ställs på vattenverk och 

avloppsreningsverk. 

 

Detta medför att VA-taxan måste höjas med ca 15% för att den fullt ut 

ska finansiera kostnaderna i verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-09-17 

- PM Förslag till ny VA-taxa 

- Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 
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Ks § 224   Dnr:  
 

Övriga frågor 
  

Inga övriga frågor inkom under sammanträdet. 

 

 


