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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 218  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare för 

dagens protokoll. 
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Au § 219  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar lägga till punkten ”Styrgrupp 

Norrbotniabanan” och därefter godkänna föredragningslistan.  
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Au § 220  Dnr:  
 

Information Fastighet 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerade om situationen för Robertsfors 

kommuns fastigheter. 
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Au § 221  Dnr: 9020/572.109 
 

Åtgärdsförslag för Robertsfors 
reningsverk 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för 

1. Investering i ny grovrensanläggning samt utflödet inom ramen för 

avsatta medel i investeringsbudget 2020. 

2. Investering i ny avvattnare inom ramen för avsatta medel i 

investeringsbudget 2021 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors reningsverk har under en längre period haft problem med 

utrustning som håller på att vara uttjänt. Renovering av grovrens och 

avvattnare är inte att betrakta som kostnadseffektivt då inga garantier 

kan ges vare sig av kostnad för renovering eller förväntad livslängd 

efter renovering. Förslag blir därmed att reinvestering är nödvändig 

för att säkerställa fortsatt drift. 
  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse_Åtgärdsförslag Robertsfors RV 2020-11-18 

- PM Åtgärdsförslag Robertsfors reningsverk 

- Protokollsutdrag KF 2020-11-02, §113 
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   Personalfunktionen  

 

 

Au § 222  Dnr: 9020/580.109 
 

Information om Covid och effekter på 
verksamheterna 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antar en förflyttning av medarbetarenkätens 

genomförande till HT 2021 enligt föreslagen tidsplan 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Personalstrateg och Kommunchef informerade om nuläget för 

Robertsfors kommun med anledning av Covid-19. Vidare lyftes 

frågan om medarbetarenkäten som just nu ska genomföras, varpå 

direktiv från Arbetsutskottet önskades avseende om 

medarbetarenkäten kan skjutas upp. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelser Medarbetarenkät 201120 

- Kopia av Tidplan ME 2021 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Arbetsutskottet antar en förflyttning av 

medarbetarenkätens genomförande till HT 2021 enligt föreslagen tidsplan 

 

Patrik Nilsson (S):Yrkar på ett tillägg, att bilagorna ” Tjänsteskrivelser 

Medarbetarenkät 201120” och ”Kopia av Tidplan ME 2021” biläggs 

till protokollet. 

 

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

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) tilläggsyrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Au § 223  Dnr:  
 

Månadsrapport oktober 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för oktober.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport oktober  
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Au § 224  Dnr: 9020/466.109 
  

Fyllnadsval - Arbetsutskottet och Barn- 
och utbildningsutskottet 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Petra Andersin (S) till 

ordförande för Barn- och utbildningsutskottet och till ledamot i 

Arbetsutskottet. 

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning av att tidigare Kommunstyrelseledamot har avsägt 

sina politiska uppdrag som ordförande i Barn- och 

utbildningsutskottet och ordinarie ledamot i arbetsutskottet behöver 

nu dessa tillsättas av Kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 
- Robertsfors kommun Mail - Fråga avseende eventuell avsägelse 

av förtroendeuppdrag 

- Protokoll AU 201005 § 168 

- Protokoll KS 201019 § 177 

 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att utse 

Petra Andersin (S) till ordförande för Barn- och 

utbildningsutskottet och till ledamot i Arbetsutskottet. 
 

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

finner att det vinner bifall. 
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Au § 225  Dnr: 9020/581.109 
 
 

Val av ledamot till samrådsgrupp ”samråd 
vård och omsorg” Region Västerbotten 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att utse Mona Andersson (S) till 

ledamot och Lars Tängdén (C) till ersättare i samrådsgruppen 

”Samråd vård och omsorg” i Region Västerbotten.  

 

Ärendesammanfattning 
Det krävs ett formellt val för politiska ledamöter i samrådsgruppen 

”Samråd vård och omsorg” i Region Västerbotten. 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att utse 

Mona Andersson (S) till ledamot i samrådsgruppen. 

 

Lars Tängdén (C): Yrkar att Lars Tängdén (C) utses till ersättare i 

samrådsgruppen.  
 

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

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdén (C) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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Au § 226   Dnr: 9020/538.109 
    

Arbetsinstruktion för kommunchef i 
Robertsfors kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa arbetsinstruktionen för 

Kommunchef.  

 

Ärendesammanfattning 
Från år 2018-01-01 har Sveriges nya kommunallag trätt i kraft i sin 

helhet. En av nyheterna är att kommunerna åläggs att utforma och 

anta en instruktion för kommunens ledande tjänsteperson, i lagen 

kallad kommundirektör. Enligt den nya kommunallagen ska delar 

av instruktionen vara obligatorisk, vilket syftar till att skapa 

likvärdighet mellan Sveriges kommuner.  

 

Robertsfors kommun har utformat en arbetsinstruktion för 

kommunens högsta tjänsteperson enligt det den nya 

kommunallagens åläggande. 

 

Beslutsunderlag:  
- Arbetsinstruktion för kommunchef i Robertsfors kommun 

(2019-04-08) 
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Au § 227  Dnr: 9020/435.109 
    

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

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

Kommunstyrelsens verksamhet år 2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret 

innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. 
 

Beslutsunderlag:  

- Internkontrollplan Förslag 2021 (2020-08-11) 

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2021 

- Protokoll SHBU 200921 § 98 

- Protokoll TVU 200922 § 75 

- Protokoll SU 200922 § 111 

- Protokoll BOU 201109 § 80 
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Au § 228  Dnr: 9020/503.109 
    

Angående återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

- Att Robertsfors Kommun till Kommuninvest ekonomisk 

förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 2 

689 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 

vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen. 

- Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta 

de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 

åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 per invånare. 

- Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven 

person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 

som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten ovan. 

 

Ärendesammanfattning 

Om Kommuninvest 

Robertsfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk 

förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation 

som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 

sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 

(publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 

upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade 

investerare och finansiella institutioner. 

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 

avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 

som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 

lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar  
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Forts. Au § 228 
 

deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som 

Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

 

Robertsfors Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 

2020-10-01 till 1 200 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till 

Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket 

innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 

kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 

diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 

Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till 

följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 

Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 

kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen 

att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 

kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 

belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns 

det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde 

välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 

så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk 

medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 

uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor 

per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 

uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en 

årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra 

åren enligt följande: 
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Forts. Au § 228 
 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras 

kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet 

med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, 

upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 

kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

 

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:  

- Information om kapitalisering 

- Bilaga 1, Förslag missiv och beslutsformulering 

- Bilaga 2, Insatskapital per medlem samt förlagslån 

- Tjänsteskrivelse kapitalisering kommuninvest 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-11-23           Sida 17         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 229  Dnr: 9020/537.109 
    

Avgifter för måltider under året 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter enligt förslag och att de gäller från och med 2021-01-01. 

 

Ärendesammanfattning 
 

 

T

i

l

l

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse - Avgifter måltid 

 Extern försäljning År 2020 År 2021 

Matabonnemang äldreboenden     3 090 kr/månad 3 090 kr/månad 

Korttidsboende                      100 kr/dygn 100 kr/dygn 

Personallunch                   70 kr/portion inkl. moms  70 kr/portion inkl. moms  

Elevpraktikanter       35 kr/portion inkl. moms  35 kr/portion inkl. moms  
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Au § 230  Dnr: 9020/531.109 
    

Anläggnings och inventariebidrag 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att kvarvarande 98 100 kr avsätts för 

eventuell medfinansiering i projekt knutna till anläggningar i 

stationsläget för Norrbotniabanan. 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2021 avsätter Robertsfors Kommun 500 000 kronor i 

anläggnings- och inventariebidrag. Det har blivit mer och mer 

populärt att söka bidraget och Robertsfors Kommun brukar ha in 

ansökningar för ungefär 1,5 miljoner senaste åren. Robertsfors 

kommun annonserar i mellanbygden, sociala medier samt via 

hemsida och föreningsråd när det är dags att söka. 

 

Robertsfors IK 32 500    

Nysätra Pistolklubb 20 000    

Byalaget Skinnarbyn 10 000    

PRO 30 000    

Nysätra IF  19 000    

Friluftsfrämjandet 30 000    

Gumboda Båtklubb 8 000    

Kålaboda Byaförening 10 000    

Nysätra IF 18 000    

Korssjöns byaförening 15 000    

Tingshusstiftelsen 100 000    

IFK Åkullsjön  40 000    

Träffpunkten i Sikeå 8 000    

Djäkneboda Byaförening 6 400    

NDSK  30 000    

Wasteland 15 000    

Robertsfors Motorsällskap 10 000    

Summa  401 900    

   

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse anläggnings- och inventariebidrag 2021  

- Anläggnings- och inventariebidrag 2021  

- Ansökningar från föreningar 

- Ansökan R-fors kommun Byastugan Korssjön 

- Byalaget Skinnarbyn Bygdeågården anläggningsbidrag 

1008 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-11-23           Sida 19         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Au § 230 
 

- Bygdeå GIF Anläggningsbidrag  2271 

- Djäkneboda Inventariebidrag 

- Friluftsfrämjandet Särskilda bidrag 

- GUMBODA BÅTKLUBB 

- ifk åkullsjön 

- Kålaboda Byaförening 2259 

- NDSK Ungdomsledarebidrag 

- Nysätra IF Anläggnings och inventariebidrag 

- Nysätra Pistolskytteklubb 

- PRO 2260 

- RMS ANLÄGGNINGSBIDRAG 1245 

- Robertsfors IK 

- Scouterna anläggningsbidrag 841 

- SKytteklubben 2181 LOKSTÖD 

- Tingshuset 379 

- tINGSHUSET 1568 ANLÄGGNINGSBIDRAG 

- TRÄFFPUNKTEN SIKEÅ 2 

- Träffpunkten Sikeå 

- Wasteland 2254 

- Protokoll TVU 201110 § 90 
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Au § 231   Dnr: 9020/510.109 
 

Medfinansiering av projekt Lokal och 
regional planeringskapacitet för fler 
etableringar och ett utvecklat näringsliv 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering i Region 

Västerbottens projekt kring att öka den lokala och regionala 

planeringskapaciteten för fler etableringar och ett utvecklat näringsliv. 

 
Ärendesammanfattning 
Projektet är en del av de investeringsfrämjande stegen som regionen nu 

tar tillsammans med regionens kommuner .Enheten som regionen startat 

ska arbeta med etableringar och investeringar i samråd med samtliga 

kommuner. Det är ingen kontant medfinansiering men sektor Tillväxt 

måste avsätta arbetstid i paritet med 80 000 kr/242 timmar. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse - Medfinansering av projekt Lokal och 

regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett 

utvecklat näringsliv 

- Medfinansieringsintyg 

- mailkorrespondens med regionen 

- mailkorrespondens med regionen 2 

- Projektansökan  

- Protokoll TVU 201110 § 92 
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Au § 232   Dnr: 9020/469.109 
 

Hantering av de som jobbat 25 år 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslutar att uppmärksamma de som arbetat 25 

år i kommunen innan årsskiftet. 

 

Ärendesammanfattning 
När du arbetat 25 år åt Robertsfors Kommun har detta 

uppmärksammats på olika sätt. De senaste 3 åren har dessa 

fantastiska medarbetare bjudits in till Robertsfors Samhällsgala och 

bjudits på middag och underhållning. P g a pandemin som pågår 

har detta inte gjorts under 2020. 

 

Förslagsvis bjuds dessa in på en bokad lunch eller middag med 

kommunstyrelsens presidium och kommunchef. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Hantering av de som jobbat 25 år 

- Personalpolitiskt program  

- Protokoll TVU 201110 § 93 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Kommunstyrelsens beslutar att 

uppmärksamma de som arbetat 25 år i kommunen innan årsskiftet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdén (C) yrkande mot 

Tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att yrkandet vinner 

bifall. 
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Au § 233   Dnr: 9013/241.109 
 

Giftfri förskola 
 

Arbetsutskottets 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 2020-09-24 

- Handlingsplan giftfria förskolor i Robertsfors kommun 

- 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   

- Protokollsutdrag KF 2014-12-03 p80 Giftfri vardag kräver 

handling 

- Protokoll BOU 201109 § 76 

- Protokoll SHBU 201109 § 130 

- Protokoll TVU 201110 § 94 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-11-23           Sida 23         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 234   Dnr: 9020/523.109 
 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns 

rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till 

sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet och 

sexualitet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, rätten att 

leva med vem dom vill och rätten till ett liv fritt från våld och 

förtryck. 

 

Handlingsplanen i Robertsfors kommun har upprättats i samverkan 

inom nätverksgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck, HRV 

–gruppen. 

 

Gruppen består av ett nätverk över profession och 

förvaltningsgränser, här finns representanter från förskola, 

grundskola, flyktingmottagning, polis, socialtjänst och hälsocentral. 

 

Förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck i denna plan 

inkluderar könsstympning och tvångsäktenskap och vardagsheder. 

 

Beslutsunderlag  
- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 20201029 

- Bilaga 2: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 

- Bilaga 3: Hälso- och sjukvårdens förebyggande rutiner och 

insatser mot hedersrelaterat våld - och förtryck 

- Protokoll BOU 201109 § 77 

- Protokoll SU 201110 § 129 

- Protokoll TVU 201110 § 95 
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Au § 235   Dnr: 9020/526.109 
 

Utträde föreningen Urnära 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors 

kommun, begär utträde ur föreningen Urnära. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors Kommun har sedan många år tillbaka varit medlemmar 

i föreningen URNÄRA som varit den förening som ansvarat för 

Leader arbetet i Umeåregionen. Umeåregionen har under den 

innevarande programperioden inte varit ett av de prioriterade 

leaderområdena som fått statlig och EU finansiering. Detta då 

Urnäras ansökning om att bli prioriterat område var en av fem 

ansökningar som inte godkändes 2015 i Sverige. Därmed blev 

Umeåregionens utan denna möjlighet till finansiering för 

landsbygdsutveckling vilket drabbat Robertsfors byautveckling. 

 

Vindelns kommun har tidigare valt att lämna URNÄRA. 

 

Under innevarande period har URNÄRA haft en liten verksamhet p 

g a utebliven finansiering. Föreningen har kvarhållit de medel som 

finansiärerna (kommunerna) tillsköt då det fanns ett prioriterat 

leaderområde. Dessa medel borde enligt stadgarna återgå till 

kommunerna alternativt med finansiärernas tillstånd användas för t 

ex framtagande av en ny leaderstrategi inför den nya 

programperioden. 

 

Både Urnära och Umeåregionen har lämnat in ansökningar till 

jordbruksverket om att ta fram den nya leaderstrategin men endast 

en aktör kan utses som ansvarig. Robertsfors kommun vill fortsätta 

vara med i ett leaderområde som omfattar Umeåregionens 

kommuner förutom Ö-vik men vill att en ny aktör får uppdraget att 

skriva fram kommande leaderstrategi samt att en ny förening bildas 

för att driva leaderarbetet den kommande programperioden. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Utträde Urnära. 

- Protokoll TVU 201110 § 96 
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Au § 236   Dnr: 9020/528.109 
 

Utträde ur Sveriges Eko kommuner 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors 

kommun, begär utträde ur sammanslutningen Sveriges Eko 

Kommuner.   

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och 

varit det sedan 2004 då projektet Hållbar Utveckling pågick. 

Robertsfors kommun har idag inget engagemang i Sveriges 

Ekokommun varken från tjänsteman eller från politiker. 

  

Förslagsvis avslutas medlemskapet då det inte bidrar till 

Robertsfors kommuns verksamheter och projektet Hållbara 

Robertsfors är avslutat, samt då Robertsfors kommun idag är 

engagerad i andra samarbeten än Sekom. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Utträde Sveriges EkoKommuner. 

- Protokoll Allmänna utskottet 2015-02-10 § 17 

- Protokoll TVU 201110 § 97 
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   Kommunchef  

 

 

Au § 237   Dnr: 9020/542.109 
 

Trafiksäkerheten runt skolorna 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremitteras till 

Kommunledningsgruppen för vidare beredning. 
 

Ärendesammanfattning 
Ärendet har lyfts i Barn- och utbildningsutskottet och avser 

trafiksäkerheten runt skolorna. 
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll BOU 201109 § 70 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att ärendet återremitteras till 

Kommunledningsgruppen för vidare beredning. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) återremissyrkande till 

proposition och finner att yrkandet vinner bifall. 
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Au § 238   Dnr: 9020/543.109 
 

Analys av aktiviteter 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

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

utbildningsutskottet att på varje möte utvärdera och analysera de 

aktiviteter och åtgärder som beskrivits i kvalitetsrapporterna och 

återkoppla två gånger per termin till kommunstyrelsen.   

 

Under perioden från senaste utskottet har fokus i verksamheterna 

fortsatt legat på att hantera effekterna av rådande pandemi. 

Utvecklingsarbete har till stor del pausats för att dels ge personalen 

tid att säkerställa beredskap för fjärr- och distansundervisning 

(grundskolan framför allt), dels för att hantera personalbortfall 

(samtliga verksamheter).  

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Protokoll BOU 201109 § 72 
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Au § 239  Dnr: 9020/544.109 
 

Ändring i budgetrader till budget 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela effektiviseringen på 100 

000 SEK från budgetraden Kulturskola till budgetraden Förskola. 

 
Ärendesammanfattning 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett förslag på 

anpassning för en budget i balans 2021. 

 

För att nå budget i balans 2021 behöver barn- och utbildningssektor 

minska kostnader ytterligare med 100 000 SEK. Förslaget innebär 

att effektivisera förskolans befintliga organisation. Enligt 

kvalitetsredovisning kan konstateras att kostnaden är 20 000 SEK 

mer i totalkostnad per inskrivet barn i Robertsfors kommun än i 

andra jämförbara kommuner i riket. 
 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

- KS rader 2020-11-05, justering efter beslut i KS 

- Protokoll BOU 201109 § 78 
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Au § 240   Dnr: 9020/545.109 
 

Avgifter musikskolan, uthyrning av 
skollokaler och pedagogiska luncher 2021 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 

avgifterna för 2021 enligt bilaga “avgifter och taxor 2021”. 

 
Ärendesammanfattning 
Ett förslag på avgifter inför 2021 gällande musikskolan, uthyrning 

av skollokaler och pedagogiska luncher. 
 

Beslutsunderlag:  

- Avgifter och taxor 2021 

- Protokoll BOU 201109 § 79 
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Au § 241   Dnr: 9020/546.109 
 

Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner KAA-rapport 19-20.   

 
Ärendesammanfattning 
En rapport över uppföljning av ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men inte slutfört sin gymnasieutbildning och ännu ej fyllt 

20 år har sammanställts för läsåret 2019/20. 

 

Beslutsunderlag 
- KAA-rapport 19-20 

- Protokoll BOU 201109 § 81 
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Au § 242   Dnr: 9020/547.109 
 

Redovisning av kränkande behandling 
månadsvis 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Enligt årshjulet i rutinen för systematiskt kvalitetsarbete 

presenteras en sammanställning över inkomna ärenden om 

kränkande behandling. En gång per termin redovisas även en 

terminsvis sammanställning. 

Under september 2020 inkom 30 st anmälningar. 

 

Beslutsunderlag 
- Tabell september 

- Protokoll BOU 201109 § 82 
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   BOU-chef  

 

 

Au § 243   Dnr: 9020/548.109 
 

Kvalitetsrapporter förskola, fritidshem och 
grundsärskola 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsrapporter för förskola, 

fritidshem och grundsärskola. 

 

Särskilt yttrande 
Robert Lindgren (S) önskar en kortare dragning av ärendet vid 

Kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Barn- och utbildningschef har gjort kvalitetsrapporter för förskola, 

fritidshem och grundsärskola 2019/2020. Förutsättningar beskrivs, 

utvecklingsområden/åtgärder som Kvalitetsrapporter 2018/2019 

slog fast följs upp och analyseras. Områden för huvudmannen 

2020/2021 föreslås. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-11-02 

- Kvalitetsrapport Förskola läsår 2019-2020 

- Kvalitetsrapport Fritidshem läsår 2019-2020 

- Kvalitetsrapport Grundsärskola läsår 2019-2020 

- Protokoll BOU 201109 § 83 
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   IFO-chef  

 

 

Au § 244   Dnr: 9020/549.109 
 

Riktlinje gällande avtal vid 
vårdnadsöverflyttning  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen gällande avtal vid 

vårdnadsöverflytt, enligt bilaga 2 “Avtal vid vårdnadsöverflytt 

inklusive nämndens åtagande”. 

 

Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C) önskar en kortare dragning av ärendet vid 

Kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Barn som placeras i familjehem blir ibland kvar under många år. 

Det är inte ovanligt att de lever i ovisshet om var de hör hemma 

och om och hur länge de får stanna i familjehemmet. För dessa 

barn kan en vårdnadsöverflytt till familjehemsföräldrarna ge dem 

förutsättningar att få växa upp under trygga och stabila 

förhållanden. 

 

2003-07-01 trädde ny lagändring i kraft gällande socialnämndens 

skyldighet att särskilt överväga om vårdnaden om ett barn bör 

överflyttas till familjehemsföräldrarna (SoL. 6kap 8 § 2st, LVU 13 

§). 

 

Det som regleras i detta avtal rör väsentligen de ekonomiska 

förhållandena. Beträffande eventuellt behov av annat socialt stöd 

hänvisas till det ansvar som socialnämnden i vistelsekommunen har 

enligt SoL, 5kap. 1§. 

 

Att särskilt beakta delen i avtalet gällande kommunens fortsatta 

försäkringsskydd vid ev vårdnadstvist, tvist om umgänge. 

 

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 

- Bilaga 2 : Avtal vid vårdnadsöverflytt inklusive nämndens 

åtagande 

- Protokoll SU 201110 § 128 
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Au § 245   Dnr: 9020/550.109 
 

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2021 

 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa avgifter för år  2021. 

 
Ärendesammanfattning 
Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2021 (1/12 av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet). 

 

Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter 

inom sociala sektorns verksamhetsområde höjs.  
 

Beslutsunderlag 
- Avgifter 2021 

- Protokoll SU 201110 § 130 
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   Socialchef 

 
 

 

 

Au § 246  Dnr: 9020/551.109 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
(år 2020,Q3) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige.  

 

 Protokollsanteckning 
 Lars Tängdén (C): önskar i framtiden och eventuellt till kommande 

Kommunstyrelse få kompletterande information om varför besluten 

inte har verkställts.  

  

Ärendesammanfattning 
Sociala utskottet har en rapporteringsskyldighet till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) 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 3, 2020 finns 5 beslut att rapportera som inte är 

verkställt, ett särskiltboendebeslut och fyra korttidsvistelsebeslut.  

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 201110 § 132 
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   Socialchef  

 

 

Au § 247  Dnr: 9020/582.109 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 
2020, Q3) 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige.  

 

 Protokollsanteckning 
Lars Tängdén (C): önskar i framtiden och eventuellt till kommande 

Kommunstyrelse få kompletterande information om varför besluten 

inte har verkställts. 

 

Ärendesammanfattning 
Sociala utskottet har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) 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 3, 2020 finns 2 beslut  som inte verkställt varav ett 

avbrott i verkställighet. (Ett  beslut avseende daglig verksamhet 

och ett gällande gruppbostad). 
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 201110 § 133 
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   Socialchef  

 

 

Au § 248   Dnr: 9020/552.109 
 

Information till Kommunstyrelsen 
avseende förslag på användning av 
regeringens äldreomsorgspengar. 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet skickar vidare ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Regeringen kommer inom snart att fatta ett beslut gällande 

äldreomsorgspengar. Därmed bör socialförvaltningen inkomma 

med förslag kring vad det bistånd Robertsfors kommun får kan 

användas till. Detta tas upp som informationspunkt på kommande 

Kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 201110 § 146 
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Au § 249   Dnr: 9020/555.109 
 

Riktlinje för vård av byggnader och tomter 
 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 120 
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Au § 250   Dnr: 9020/556.109 
 

Revidering av taxa för ärenden enligt PBL 
 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 122 
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Au § 251   Dnr: 9020/557.109 
 

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

 
Arbetsutskottets 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. 

  

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  
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Forts. Au § 251 
 

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 

- Protokoll SHBU 201109 § 124 
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Au § 252   Dnr: 9020/558.109 
 

Redovisning av investering matavfallskärl 
samt ändring av investeringsändamål 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investering i 

matavfallskärl. 

 

Kommunstyrelsen 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. 

    
 

Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

- Protokoll SHBU 201109 § 125 
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Au § 253   Dnr: 9020/559.109 
 

Ansökan om utökning av gatubelysning – 
östra Lillåbron  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 126 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-11-23           Sida 44         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 254   Dnr: 9020/560.109 
 

Fastighetsförvärv & förnyad 
dricksvattenproduktion – Kålaboda 

 

Arbetsutskottets 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 och 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 127 
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Au § 255  Dnr: 9020/561.109 
 

Beredskapsplan livsmedel och 
dricksvatten 
 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 131 
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Au § 256  Dnr: 9020/562.109 
 

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

 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 132 
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Au § 257  Dnr: 9020/563.109 
 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande 
Parkeringstillstånd 

 

Arbetsutskottets 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 

Samhällsbyggnadskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-10-30 

- Protokoll SHBU 201109 § 134 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 258   Dnr: 9020/517.109 
 

Ansökan Bygdeå hembygdsförening - akut 
stöd för byggnadsvård 

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet skickar vidare ärendet till Kommunstyrelsen för 

bedömning. 
 

Ärendesammanfattning 
Bygdeå hembygdsförening har under hösten utfört byggnadsvård 

på Bobacksgården. Västerbottens museum och Länsstyrelsen är 

inkopplade. Det bidrag de kan få från Länsstyrelsen räcker inte 

utan föreningen ansöker om 55 000 kr från Robertsfors kommun. 

Ärendet har initialt beretts av Tillväxtutskottet i samband med att 

övriga bidragsansökningar behandlades, men då ärendet ej ingår i 

Tillväxtutskottets delegerade ansvarsområde råddes föreningen att 

skicka in en ny ansökan till Kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om ekonomiskt stöd_Kommunstyrelsen 2020-11-14 

- E-post - ansökan 

- E-post avseende årsmötesprotokoll 

- Revisionsberättelse 

- Resultaträkning och balansräkning 

- Beslut om åtgärdstillägg, av Länsstyrelsen 

- 2020-11-10 Utbetalningsbeslutbobacksgården 

- Protokoll TVU 201110 § 91 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Arbetsutskottet skickar vidare ärendet 

till Kommunstyrelsen för bedömning. 

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

finner att det vinner bifall. 
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Au § 259  Dnr: 9020/59.109 
 

Besvarande av motion 1/2020: 
Mottagningsställe för uttjänta fordon 

 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll SHBU 201109 § 135 
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Au § 260  Dnr: 9019/174.109 
 

Medborgarförslag 6/2019: Förbättring av 
startpallar på badhuset 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 6/2019. Förbättring av startpallar på badhuset.     

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget går ut på att bygga om startpallarna på 

badhuset så att de barn som tävlar i simning har samma möjligheter 

att träna/tävla trots att de växer upp i Robertsfors. Tyvärr finns det 

inte någon möjlighet idag då man i så fall måste bila bort de gamla 

pallarna och ta bort de rör som sitter i betongplattan. En kostnad på 

minst 25 000/pall. Frågan har ställts till tillverkare av 

startpallar(MIWEX) om det på något sätt går att montera på endast 

startkittet. Det finns tyvärr inte idag något portabelt kit att montera 

på.  
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 6.2019 Startpallar 

- Medborgarförslag 6/2019 

- Protokoll TVU 201110 § 98 
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Au § 261  Dnr: 9019/32.109 
 

Medborgarförslag 2/2019: Anslagstavla 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tillstyrker 

medborgarförslag 2/2019 att en anslagstavla sätts upp i centrala 

Robertsfors.   

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att anslagstavla sätts upp i centrala 

Robertsfors. Det kan vara bra i dagens informationstäta digitala 

samhälle att även använda analog information då och då. 

Förslagsvis kan skötsel av anslagstavla skötas av Bruksam. Rätt 

byggd kan den vara något som pryder samhället. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 2.2019 Anslagstavla 

- Medborgarförslag 2/2019 

- Protokoll TVU 201110 § 99 
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Au § 262   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 23 november 2020 § 262 och 

skickar delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för 

godkännande. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen. 

 
Delgivningar 
  

- TVU protokoll 2020-11-10 

 

- Protokoll BOU 2020-11-09 - allmänna versionen 

 

- Protokoll SU 201110 - offentlig version 

 

- Protokoll SHBU 201109 

 

- Protokoll 2020-11-12 UBRN 

- Beslut “Robertsfors Taxor inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnds verksamhetsområde” 

 

- Delgivningar Bou 2020-11-09 

 

- Äldre och handikappomsorgen            20200701-20200930  

Hemtjänst                                                                                       

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS          20200701-20200930    

                          

- Individ och familjeomsorgen              20200701-20200930  

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

 

- Delegationsbeslut Miljö 
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Forts. Au § 262 
 

- 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 

 

- Uppföljning av Motioner samt Medborgarförslag (från Sociala 

utskottet 2020-11-10) 

 

- Beslut om kommuntal i Västerbotten 2021 

 

- Rapport: Arkeologisk utredning på prästberget i Bygdeå 

 

- Cirkulär: Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB | Viktig information från 

SKR (20:42) 

 

- Cirkulär: Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - 

med OFR Allmän kommunal verksamhet | Viktig information 

från SKR (20:44)  

 

- Cirkulär: Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för 

personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet | Viktig information från SKR 

(20:43)  

 

- Cirkulär: Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet | Viktig information från SKR 

(20:41) 
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Au § 263  Dnr: 9020/583.109 
 

Styrgrupp Norrbotniabanan  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse 3-4 ledamöter till en politisk 

styrgrupp för arbetet med Norrbotniabanan. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommuns tjänstepersoner har upprättat en arbetsgrupp 

med fokus på Norrbotniabanan, varpå de har lyft behovet av att 

politiken utser en politisk styrgrupp för detta arbete. 

 
 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2020-11-23           Sida 55         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 264  Dnr:  
 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor inkom. 
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   Personalfunktionen 
Wilailak Isaksson (M) 

 

 

 

Au § 265  Dnr:  
 

Ersättning för särskild förlorad 
arbetsförtjänst  

 
(Individärende) 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 266  Dnr: Dnr:  
 

Förbud med vite för utsläpp med WC-
vatten 

 
(Individärende) 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 267  Dnr: Dnr:  
 

Förbud med vite för utsläpp med WC-
vatten 

 
(Individärende) 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 268  Dnr:  
 

Förbud med vite för utsläpp med WC-
vatten 

 
(Individärende) 
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Au § 269  Dnr:  
 

Anmälan skolpliktsbevakning  
 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet bereds av Kommunstyrelsen. 

 
 

 

 
 


