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Plats och tid 

Kommunhuset 2020-11-09, 09:00-11:45 

Ajournering 10:05-10:10 
 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S) 

Ewa Marie Westerlund (S)  

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  
 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare  
  

Carin Elofsson, Tf samhällsbyggnadschef  

Ulrika Lindström, sekreterare 

Sara-Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare (§§ 117-140) 

Dexter Sahlén, Tf GVA-chef (§§ 117-119) 

Christina Janze, Fastighetschef (§ 129) 

Sylvia Jonsson, 1:e miljöinspektör (§§ 132-133) 

 

 

 

 

Utses att justera Erland Robertsson 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 117-143 

 Ulrika Lindström  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2020-11-09 
 

Datum för anslags uppsättande                 2020-11-17 Datum för anslags nedtagande  2020-12-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Ulrika Lindström 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 117 

 

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 118 

 

Godkännande av föredragningslista 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
 
Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslistan. 

 

För att underlätta för tjänstemäns deltagande kommer eventuellt 

ordningen på vissa ärenden att ändras. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/GVA 

 
 

 

 
SHBU § 119   Dnr: SHBK-2020-1471 

Uppföljning/delrapport byte av vattenmätare 
Flarken/Ånäset 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

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

135 tkr för installation av fjärravlästa vattenmätare med 

läckagedetektion. Under våren har Länsstyrelsen utlyst möjlighet 

att söka bidrag för tryggad tillgång av dricksvatten. I Robertsfors 

kommuns ledningsnät finns ett stort vattensvinn och återkommande 

problem med att hitta läckor. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 (§124) att ansöka om 

statsbidrag för tryggad tillgång av dricksvatten enligt bilaga samt 

att i egen finansiering tillskjuta 350 tkr från kommunstyrelsens 

oförutsedda investeringsmedel. 

 

Arbetet med byte av vattenmätare i Flarken och Ånäset ska avslutas 

senast under november månad 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-28 

- Protokollsutdrag KS 2020-06-08 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 
Motionärerna 

 

 

 

 
SHBU § 120   Dnr: SHBK-2020-1431 

Riktlinje för vård av byggnader och tomter 

Samhällsbyggnadsutkottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer ”Riktlinjer för vård av byggnader och 

tomter i Robertsfors kommun”. 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 (§98) som svar på 

motion 10/2018 att en riktlinje för vård av byggnader och tomter 

ska tas fram. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Riktlinjer för vård av byggnader och tomter i Robertsfors 

kommun 

- Protokollsutdrag KF 2020-06-22 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
Fastighetsägare Gumboda 9:25 

 

 

 
SHBU § 121   Dnr: SHBK-2020-1315 

 

Gumboda 9:31 – Bygglov för nybyggnad av 
garagebyggnad 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) 9 kap 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad 

av garagebyggnad på fastigheten Gumboda 9:31, 

ersättningsbyggnad för äldre garage som rivs, i enlighet med 

inlämnad bygglovsansökan. 

 

Avståndet från den tänkta byggnaden till tomtgränsen är 2 meter. 

När avståndet till tomtgräns är mindre än 4,5 meter bereds grannar 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Fastighetsägare till 

intilliggande fastighet har inkommit med yttrande och tycker att 

byggnaden kommer för nära grönområde/nersläpp och att 

byggnaden bör placeras 4,5 meter från tomtgräns.  

 

Den olägenhet som byggnadens placering orsakar fastigheten 

Gumboda 9:25 bedöms inte vara av den omfattningen att bygglov 

inte kan beviljas.  

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 

Ärendet avser nybyggnad av en garagebyggnad på 88 kvm, 

ersättningsbyggnad för äldre garage som rivs. Det finns ingen 

detaljplan för området, men fastigheten ingår i sammanhållen 

bebyggelse. Byggnaden är tänkt att placeras endast 2 meter från 

tomtgräns. Om avståndet till tomtgräns är mindre än 4,5 meter 

underrättas grannar och de får möjlighet att inkomma med 

synpunkter. Fastighetsägare till Gumboda 9:25 inkom med ett 

yttrande där de motsätter sig att byggnaden ska få vara mindre än 

4,5 meter från tomtgräns på grund av att byggnaden kommer för 

nära grönområde/nersläpp.  

 

Garagebyggnaden som står där idag står helt mot tomtgränsen, i 

anslutning till den infartsväg över grönområdet som brukas idag  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
Fastighetsägare Gumboda 9:25 

 

 

 

Forts SHBU § 121 

 

och som sökande uppger att han har servitut för. Klart är att 

infartsvägen har brukats under lång tid. 

 

Ifall byggnaden ska flyttas ytterligare 2,5 meter in på tomten 

innebär det enligt sökande en besvärligare dragning av avlopp från 

byggnaden och att en pergola måste rivas och rabatter flyttas. 

Placeringen 2 meter från gränsen gör också att man undviker stora 

stenar i marken som måste tas bort vid avloppsdragningen om 

byggnaden ska flyttas in 2,5 meter till. 

 

Med tanke på att det finns en befintlig garagebyggnad på platsen 

idag som står helt mot tomtgränsen, och att tänkt 

ersättningsbyggnad flyttas 2 meter in på tomten bedöms den nya 

byggnaden utgöra mindre olägenhet än byggnaden som står där i 

dagsläget och bygglov borde därför kunna beviljas. 

 

Komplementbyggnader är bygglovpliktiga enligt plan- och 

bygglagen 9 kap 2 §. 

 

Då synpunkter mot åtgärden inkommit nyttjas inte delegation till 

tjänsteperson, utan ärendet beslutas i samhällsbyggnadsutskottet, 

enligt delegation från kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

- Karta översikt 

- Karta 9:31 och 9:25 

- Situationsplan 

- Fasadritningar 

- Planritning 

- Yttrande från fastighetsägare på Gumboda 9:25 

- Skrivelse från sökande 

- Bilder servitut infart 

- Bild infart och befintlig byggnad 

- Bild jämförelse 2 och 4,5 meter 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg  

 

 
SHBU § 122   Dnr: SHBK-2020-1421 

Revidering av taxa för ärenden enligt PBL 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

- att anta upprättat förslag till revideringar av taxa för ärenden inom 

plan- och bygglagens område. 

 

Ändringarna i taxan börjar gälla 1 januari 2021 och gäller 

tillsvidare. 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-02 att anta en ny taxa för 

ärenden inom plan- och bygglagens område. Den nya taxan började 

gälla 1 april 2020. 

 

Tjänstepersoner på byggkontoret har sedan taxan trädde i kraft följt 

upp och analyserat utfallet av ändringen av taxan och har 

uppmärksammat att följande revideringar/kompletteringar bör 

införas i taxan: 

- Debitering för anmälan om installation eller väsentlig ändring 

av eldstad och rökkanal sänks från tre till två 

handläggningstimmar 

- Debitering för tillbyggnad av fritidshus införs i taxan och sänks 

med två handläggningstimmar jämfört med nuvarande taxa där 

posten Tillbyggnad utgår från tillbyggnad av enbostadshus. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Revidering taxa tillbyggnad 

- Revidering taxa eldstad 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
Fastighetsägare 

 

 

 
SHBU § 123   Dnr: SHBK-2020-1284 

Gumboda 33:1 – Planbesked för ändring av 
detaljplan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 2.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 5 kap 2§ att bevilja positivt planbesked för ändring av 

detaljplan för Grovsanden och Lill-Kricksanden, P 1981/115. 

Ändringen består i att tillskapa ytterligare två tomter för 

bostadsändamål på parkmark. 

 

Sökande bekostar framtagandet av detaljplanen. 

 

Beslutet innebär inte en garanti för att detaljplanen antas och får 

laga kraft. 

Ärendesammanfattning 

Ansökan avser planbesked för ändring av en befintlig detaljplan i 

Lill-Kricksanden. Ändringen som sökande önskar är att mark som 

avsatts för park ändras till kvartersmark för bostäder. Två 

ytterligare tomter önskas i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Tomterna planeras i tredje led ovanför badstranden, ca 250 meter 

från strandlinjen.  

 

Befintlig detaljplan antogs 1981 och har efter det 

ändrats/kompletterats några gånger.  

 

Om planbesked beviljas kommer samhällsbyggnadskontoret att 

upphandla en plankonsult för uppdraget. Bedömningen är att 

detaljplaneändringen kan handläggas enligt standardförfarandet. 

Sökande ska stå för alla kostnader som uppkommer i 

planprocessen. Ett planavtal kommer att upprättas med sökande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-28 

- Befintlig detaljplan för Grovsanden och Lill-Kricksanden 

- Situationsplan  

- Karta 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
 

 

 
SHBU § 124   Dnr: SHBK-2020-1355 

 

Önskemål om sänkt hastighet och 
parkeringsförbud längs delar av Brogatan och 
Östergatan i Ånäset 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen 

(1998:1276) 10 kap 3 § att avslå begäran om sänkt hastighet till 30 

km/h och parkeringsförbud på delar av Brogatan och Östergatan i 

Ånäset. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 

En begäran har kommit in från en boende i Ånäset om att 

hastigheten bör sänkas till 30 km/h på delar av Brogatan (väg 739) 

och Östergatan. Begäran avser även parkeringsförbud på samma 

sträcka. Sökande upplever problem med att trafiksituationen 

stressar upp hundarna i sökandes kennel när tunga fordon kör förbi 

eller parkerar längs med Brogatan och Östergatan. 

 

I trafikförordningen (2 kap. 1 §) finns följande portalbestämmelse: 

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg 

och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. 

Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, 

skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder 

eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. En trafikant 

skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör 

annan trafik. En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor 

eller uppehåller sig vid vägen. Detta är alltså redan reglerat i lagen 

och för att kommunen ska kunna införa en lokal trafikföreskrift 

utöver detta behöver olägenheterna vara betydande. 

  

Hastigheten sänktes i somras (22 juni 2020) till 40 km/h från 

tidigare 50 km/h på aktuell sträcka. Det är bara några månader 

sedan hastighetssänkningen genomfördes och 

samhällsbyggnadskontoret bedömer att det bör gå längre tid innan 

en utvärdering kan göras av effekten av den hastighetssänkningen 

innan det kan bli aktuellt att besluta om en ny 

hastighetsbegränsning. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
 

 

 

Forts SHBU § 124 

  

GVA har inte fått in några klagomål eller på annat sätt 

uppmärksammat att det skulle vara ett problem att fordon parkeras 

längs Brogatan och Östergatan. Det har inte heller framkommit att 

det skulle vara vanligt förekommande att fordon parkeras där. För 

att det ska bli aktuellt att införa en lokal trafikföreskrift behöver det 

motiveras av att parkerade bilar innebär problem för 

framkomligheten eller innebär en trafikfara. Att husdjur blir 

stressade är inte ett tillräckligt skäl för att införa en lokal 

trafikföreskrift om parkeringsförbud. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-28 

- Karta Ånäset 

- Ansökan 

.
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Administratör GVA 

GVA-chef 
Ekonomikontoret 

 

 

 
SHBU § 125   Dnr: SHBK-2020-1474 

 

Redovisning av investering matavfallskärl samt 

ändring av investeringsändamål 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investering i 

matavfallskärl och föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

överföra återstående belopp om 205 tkr till inköp av anläggarbuss. 

Ärendesammanfattning 

Investering i matavfallskärl har slutförts och av budgeterade 2 250 

tkr har 2 045 tkr förbrukats enligt nedanstående. 

 

Åtgärd Belopp 

Anpassning system 21 000 

Information 53 900 

Matavfallskärl 853 473 

Montering/utställning/återtag kärl 673 206 

Påsar o hållare 443 201 

Totalsumma 2 044 780 

Budget 2 250 000 

Differens 205 220 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/GVA 

Fastighetsägarna 
 

 

 

 
SHBU § 126   Dnr: SHBK-2020-1372 

 

Ansökan om utökning av gatubelysning – östra 
Lillåbron 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Avslå ansökan om vägbelysning då fastigheterna inte är 

belägna inom detaljplan eller planområde för samlad 

bebyggelse. 

2. Fastighetsägare till Djäkneboda 24:1, 24:2, 24:3 och 24:4 

kan ansöka om bidrag för enskild ljuspunkt. 

Ärendesammanfattning 

2020-10-06 inkom ansökan om utökning av gatubelysning längst 

ny väg som ska anläggs i samband med E4-bräddningen. Vägen 

kommer ansluta Östra Lillåbron med Djäkneboda. Beslut om 

nyanläggning utanför planlagt område ska prövas av 

Kommunstyrelsen efter särskild ansökan (Ks §62, Dnr 9000/71, 

2000-05-10) och är inte delegerat till tjänsteman. 

 

Fastigheterna i ansökan omfattas ej av Robertsfors kommuns policy 

för vägbelysning då de ligger utanför detaljplanerat område men 

uppfyller villkoren för att söka om bidrag för enskild ljuspunkt. 

Beslutsunderlag 

- 2000-05-25 KF § 23 Policy för anläggning av vägbelysning – 

samt bidrag för anläggande av vägbelysning Dnr. 9000/71 

- Ansökan vägbelysning, Dnr. SHBK-2020-13724,  2020-10-06  

- Tjänsteskrivelse Ansökan om gatubelysning – östra Lillåbron, 

2020-10-26 

. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/GVA 
 

 

 
SHBU § 127   Dnr: SHBK-2020--759 

Fastighetsförvärv & förnyad 
dricksvattenproduktion – Kålaboda 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

Uppdra till samhällsbyggnadschef att avtala om markköp för ett 

nytt vattenverk i Kålaboda och i övrigt genomföra förnyelse av 

dricksvattenproduktionen i Kålaboda enligt bilagt PM i 

tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06, dnr. SHBK-2020-759. 

Ärendesammanfattning 

Vattenreningsverket i Östra Kålaboda är uttjänt och den nuvarande 

grundvattentäkten har en vattenkvalitet som medför omfattande 

rening och kontinuerliga filterbyten. Kommunen har en skyldighet 

att tillgodose vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde med 

hänsyn till skydd av människors hälsa eller miljön enligt 6 § Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Ett nytt vattenverk enligt 

tidigare redovisat PM fordrar ny mark närmare en ny 

grundvattenbrunn. Beslut om markköp är inte delegerat till 

tjänsteman varför ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 

- 2020-10-28: Tjänsteskrivelse, Fastighetsförvärv och förnyad 

dricksvattenproduktion - Kålaboda  

- 2020-05-11: Protokollsutdrag SHBU § 46  

- 2020-06-08: Protokollsutdrag Ks § 123  

- 2020-06-22: Protokollsutdrag Kf § 81 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Administratör GVA 

GVA-chef 
 

 

 

 
SHBU § 128   Dnr: SHBK-2020-1475 

Uppföljning renhållningstaxan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljning av 

renhållningstaxan. 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-02 (§114) att anta 

föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors kommun enligt 

bilagan ”Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun” 

och att föreskrifterna börjar gälla från och med 1 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse uppföljning renhållningstaxa 2020-11-02 

- Protokollsutdrag KF 2019-12-02, §114 
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SHBU § 129   Dnr: SHBK-2020-1477 

Information fastighet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och skickar 

den vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

Fastighetschef Christina Janze informerar om nuläget utifrån de 

skyfall som ägt rum på senare tid och följder på 

fastighetsbeståndet. Redovisning av arbetet som pågår och planeras 

för att jobba i kapp ett tidigare bristande underhåll. 

Yrkande 

Erland Robertsson (C) yrkar att informationen skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsordning  

Ordförande ställer Erland Robertssons (C) yrkande till proposition 

och finner att yrkandet vinner bifall. 
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   BOU 

SHBK 
Tillväxt 

Motionären 

 

 

 

 
SHBU § 130   Dnr: SHBK-2020-1423 

 

Giftfri förskola 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

handlingsplan för Giftfri förskola. 

Ärendesammanfattning 

Robertsfors kommunfullmäktige beslutade 2014-12-03 (§80) att en 

långsiktig handlingsplan för att inventera och fasa ut farliga 

kemikalier i förskolan ska tas fram. Vid arbetet bör resultaten från 

Naturvårdsverkets ”Operation Giftfri förskola” utgöra 

utgångspunkt. Vidare beslutades att vid upphandling av produkter 

till förskolan så ska en noggrann genomgång av kravställande göras 

för att se till att produkterna i mesta möjliga mån inte innehåller 

skadliga kemikalier. Vid nybyggnation av förskolor/ skolor ska 

projekteringsprocessen säkerställa att inga skadliga kemikalier 

finns i byggmaterialen. 

I ram- och hängavtal finns säkerhets- och/eller miljökrav inskrivna. 

I upphandlingen för byggandet av den nya förskolan har krav ställts 

att byggmaterial ska uppfylla kraven Sunda hus A och B eller 

motsvarande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Handlingsplan giftfria förskolor i Robertsfors kommun 

- Protokollsutdrag KF 2014-12-03 

- ABA Skol Aktiebolag: Leksaker och tillbehör (16182) 

- Lekolar AB: Leksaker och tillbehör (16182) 

-  Lekolar AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

-  Stapels Sweden AB: Pyssel- och hobbymaterial (1809) 

- Sunda Hus 191003_bedomningskriterier_6-1-5   
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

 
 

 

SHBU § 131   Dnr: SHBK-2020-1420 

Beredskapsplan livsmedel och dricksvatten 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den föreslagna 

beredskapsplanen för att nämnden ska uppfylla sina skyldigheter 

enligt LIVSFS 2005:21 och förordning (EU) nr 2017/625. 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen (och Jävsnämnden) ansvarar för att kontrollera 

att livsmedel som produceras är säkra. Miljöinspektörer på 

Samhällsbyggnadskontoret utför kontrollen på delegation av 

Kommunstyrelsen (och Jävsnämnden). Enligt artikel 5.1 i 

förordning (EU) nr 2017/625, ska ansvarig myndighet upprätta 

beredskapsplaner som ska kunna användas som stöd i 

nödsituationer. I LIVSFS 2005:21 3h § finns angivet vilka delar en 

beredskapsplan ska innehålla.  

 

I nuläget uppfyller Kommunstyrelsen inte kraven då en 

beredskapsplan saknas. Länsstyrelsen har vid revision av nämnden 

år 2019 påpekat att beredskapsplanen saknas och nämnden har 

förelagts att redovisa att en beredskapsplan har tagits fram, senast 

31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2020-10-29) 

- Beredskapsplan livsmedel och dricksvatten 

- Bilaga 1- Förslag på dagordning 

- Bilaga 2- Viktiga kontakter  

- Bilaga 3- Initial bedömning  

- Bilaga 4- Lägesbild 

- Bilaga 5- Förslag på struktur för kontinuerligt analysarbete 

- Bilaga 6- Frågeformulär vid misstänkt matförgiftning 

- Bilaga 7- Rutin för planerad kontroll i verksamheten 

- Bilaga 8- Rutin RASFF 

- Bilaga 9 -Rutin för provtagning 

- Bilaga 10- Frågeformulär vid misstänkt vattenburen smitta 

- Bilaga 11- Kokningsrekommendationer 

- Bilaga 12- Bemanningsplan vid kris 

- Bilaga 13- Stöd vid riskbedömning och konsekvensanalys 

- Bilaga 14- Dokumentation 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 
 

 

 

 

 

 
SHBU § 132   Dnr: SHBK-2020-1419 

 

Fastställande av tillsynsplan/kontrollplan och 
behovsutredning 2021-2023 för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt miljö-, hälsa-, livsmedels-
, tobaks- samt alkoholtillsyn 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Tillsynsplan och 

behovsutredning 2021-2023 för miljö-, hälso-, livsmedels-, tobak- 

samt alkoholtillsyn. 

Ärendesammanfattning 

Enligt miljötillsynsförordningen och livsmedelslagstiftningen ska 

tillsynsmyndigheten utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela 

ansvarsområde samt årligen upprätta en samlad tillsynsplan som 

omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken och 

livsmedelslagen. Enligt Alkohollagen ska kommunen upprätta en 

tillsynsplan som skickas till länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska 

fastställas av myndigheten. I Robertsfors kommun är det 

Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2020-10-27) 

- Tillsynsplan för miljö-, hälso-, livsmedels-, tobak-samt 

alkoholtillsyn, 2021-   2023, daterat 2020-10-27 

- Bilaga 1. Kontrollplan livsmedelstillsyn 2021-2023, daterat 

2020-10-27 

- Bilaga 2. Detaljerat kontrollplan livsmedelstillsyn, daterat 

2020-10-27 

- Bilaga 3 

- Behovsutredning livsmedel 

- Behovsutredning miljö  
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 
Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 
SHBU § 133   Dnr:  SHBK-2020-718 

Remiss av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger följande yttrande till 

länsstyrelsen enligt delegationspunkt M 5.1. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet anser att handlingarna behöver 

kompletteras med: 

 Hur säkerställs att skog nära bebyggelse inte avverkas så att 

vindkraftsverken med hinderbelysning blir störande i 

framtiden. 

 Iskastprognos ska inkluderas i åtgärdsplanen. 

Ärendesammanfattning 

Länsstyrelsen Västerbotten har skickat kompletteringsremiss av 

ansökan om miljöfarlig verksamhet till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. Ansökan gäller om tillstånd till 

ändring av befintligt tillstånd för vindkraftsanläggningen vid 

Ivarsboda-Gryssjön, Umeå och Robertsfors kommuner. Att avge 

yttrande vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet är inte 

delegerat till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i 

samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-11-06 

- Ansökan om ändringstillstånd Ivarsboda Gryssjön del 1 

- Ansökan om ändringstillstånd Ivarsboda Gryssjön del 2 

- Hinderbelysning höjd 200 m 

- Hinderbelysning höjd 270 m 
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   Handläggare parkeringstillstånd 
 

 

 

 

 
SHBU § 134   Dnr: SHBK-2020-1424 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande Parkeringstillstånd 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen ändring av 

Delegationsordning, Kommunstyrelsen, Robertsfors kommun. 

Ärendesammanfattning 

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade delegeras enligt 

gällande delegationsordning till Tillväxtchef. Handläggning av 

dessa ärenden sker idag på Samhällsbyggnadskontoret och 

beslutsrätt bör därför flyttas dit. 

 

Historiskt sett har beslutsrätt legat på handläggarnivå. Enligt 

förslag flyttas beslutsrätt till Handläggare samhällsbyggnads-

kontoret. 

 
B 13 TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 

B 13.3 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  13 kap 8 §  Tillväxtchef  

Handläggare 
Samhällsbyggnads-
kontoret 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2020-10-30) 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 
Samhällsbyggnadskontoret/GVA 

Motionären 

 

 

 

 
SHBU § 135   Dnr:  SHBK-1478 

Motion 1/2020: Mottagningsställe för uttjänta 
fordon 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendesammanfattning 

Erland Robertsson (C) har lämnat en motion (1/2020) där det 

föreslås: 

 att mottagningsställe för uttjänta fordon anordnas i kommunen, 

lämpligen vid Fagerlidens återvinningsstation 

 att avtala om pris för hämtning av fordonen med någon av de 

auktoriserade bildemonterarna eller fragmenteringsanläggning 

i länet 

 att lossning och lastning av fordonen ska ske med lastmaskin 

och tillhandahållas av kommunen och att denna service ska 

vara kostnadsfri för fordonsägaren 

 att kostnad för transport till bildemontering eller 

fragmenteringsanläggning ska ske till självkostnadspris för 

fordonsägaren. 

 

Som fordonsägare har man ett ansvar enligt lagstiftningen att ta 

hand om uttjänta fordon på ett miljöriktigt sätt. Kommunen bör inte 

ta på sig ett ansvar och en kostnad som enligt lagstiftningen ligger 

på den enskilde fordonsägaren. 

.Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse motion 1/2020 mottagningsställe för uttjänta 

fordon 2020-10-26 

- Protokollsutdrag KF 2020-03-02 p28 

- Motion 1/2020 Mottagningsställe för uttjänta fordon 
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SHBU § 136   Dnr:   

Månadsrapport 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen.  

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadschef redovisar månadsrapport för 

Samhällsbyggnadssektorn.  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport 
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SHBU § 137   Dnr:  SHBK-2020-1479 

Yttrande remissversion– ”Regional plan för 
dricksvattenförsörjning i Västerbottens län” 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar avge följande yttrande: 

 Robertsfors kommun har inga synpunkter på rubricerad 

remiss. 

 Robertsfors kommun är positiv till att samla kartmaterialet i 

ett web-GIS. 

 Överväg sekretess med hänvisning till OSL 18 kap. 8 § då 

planen pekar ut antal och typ av vattentäkt inom angivna 

dricksvattenresurser.   

Ärendesammanfattning 

Den 6/10 2020 inkom remissversion på den regionala 

vattenförsörjningsplanen som under 2019/2020 reviderats. 

Robertsfors kommun har getts möjlighet att komma med 

synpunkter på materialet, dessa skall vara länsstyrelsen till handa 

senast den 6 /11 2020. Planen består av ett huvuddokument, ett 

antal bilagor samt en webapplikation av den regionala 

vattenförsörjningsplanen i länsstyrelsens web-GIS. Därtill önskas 

en sekretessbedömning av handlingen. I delegationsordningen, Ö 

2.8 ska utskottet i kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden 

om remisstiden ej medger att ärendet hinner behandlas i KS.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Yttrande remissversion – ”Regional plan för 

dricksvattenförsörjning i Västerbottens län” 2020-11-04 

 

https://drive.google.com/file/d/1kIcfwEsCZ8mWrvWt44HSFknsyoTdkSLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIcfwEsCZ8mWrvWt44HSFknsyoTdkSLE/view?usp=sharing
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SHBU § 138   Dnr:   

 Övriga frågor   

Inga övriga frågor inkom 
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SHBU § 139   Dnr:   

Delgivningar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 9 november 2020 § 

138 och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Delgivningar 

Delegationsbeslut Miljö 

Delegationsbeslut Bygg 

Delegationsbeslut Färdtjänst/Skolskjutsar 

Delegationsbeslut Samhällsbyggnadschef 

Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsutskottets 

presidium/ordförande 

Meddelanden Miljö 

Meddelanden Bygg 

Meddelanden GVA/Fastighet 

Hushållsavfall i siffror 2019 – kommun- och länsstatistik’ 
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SHBU § 140   Dnr:  

Information från samhällsbyggnadschefen 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och skickar 

rapporten om arkeologisk utgrävning vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Carin Elofsson informerar om:  

- Västerbottens museums Rapport- Arkeologisk utredning på 

Prästberget i Bygdeå, Robertsfors kommun, Bygdeå socken, 

Västerbottens län 

- Ekonomi gällande ambulansgaraget 

- Ekonomi gällande nya förskolan 

Yrkande 

Carl-Johan Pettersson (S) yrkar att rapporten om arkeologiska 

utredningen skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Beslutsordning  

Ordförande ställer Carl-Johan Petterssons (S) yrkande till 

proposition och finner att yrkandet vinner bifall. 

 

 

 .
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Fastighetsägaren 
 

 

 

 
SHBU § 141   Dnr:  

’ 
Individärende 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Fastighetsägaren 
 

 

 

 
SHBU § 142   Dnr:  
 

Individärende 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Fastighetsägaren 
 

 

 

 
SHBU § 143   Dnr: 

 
Individärende 

 


