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Beslutande Gun Ivesund (S) 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S) (ej § 15) 

Lars Tängdén (C) 

Desiree Ölund (C) 

Kenneth Isaksson (M) (ers. Per B Johansson för § 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence C Andersson, sekreterare 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Kenneth Isaksson (M), närvarande ersättare (§§4-14, 16-19) 

Jan Paulsson, Projektledare NIS 6.0 (§§1-4) 

Åsa Svanström, Projektledare TIR (§§1-3) 

 

 

 

  

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  1-19 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

 

Datum för anslags uppsättande                  2021-02-02 Datum för anslags nedtagande    2021-02-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Tvu § 1   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Tvu § 2    Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Tvu § 3    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Åsa Svanström informerade om projektets 

verksamhet. 
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Tvu § 4  Dnr:  

 
Återrapport projekt NIS 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson informerade om projektets verksamhet 

och tankarna om årets samhällsgala. 
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Tvu § 5    Dnr:  

 
Redovisning om processen kring 
Norrbotniabanan 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef informerade om processen kring Norrbotniabanan, där 

ett stort fokus just nu är genomförandeavtalet. Ansökan om 

statsbidrag kommer skickas in under februari. 
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   Tillväxtchef 
Näringslivsstrateg 

 

 

 

 Tvu § 6  Dnr: 9020/554.109 
 

Uppföljning Sommarlovsföretagare 2020 
samt beslut om fortsättning 2021 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att genomföra sommarlovsföretagare 

även under sommaren 2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Sommarlovsföretagarna 2020 genomfördes i år med sex deltagande 

ungdomar. Samtliga genomförde verksamheterna mot mätbara mål 

som också uppfylldes. Verksamheten fick stoppas i förtid för 

hälften av ungdomarna då dom uppnått inkomsttaket. 

Ungdomarnas aktiva marknadsföring via sociala medier samt ökat 

kundintresse orsakat av hemester i dessa corona-tider bidrog till 

framgången. Det har tagit några år att skapa intresse för 

sommarlovsföretagarprogrammet, ett intresse som bör mötas med 

ett motsvarande erbjudande sommaren 2021. Kostnaden för 

projektet håller dom tidigare uppgivna ramarna och förutom direkta 

kostnader tillkommer handledartid på cirka 200 timmar. 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse - Uppföljning Sommarlovsföretagare 2020 

samt beslut om fortsättning 2021 

- Ekonomiskt utfall sommarlovsföretagare 2020 

- Verksamhetsberättelser 

- Verksamhetsberättelse Clean up 2020 

- Verksamhetsberättelse Ebba Nemo 

- Verksamhetsberättelse för Julias Café sommarlovsföretagare 

2020 

- Verksamhetsberättelse Tvillingarnas hembageri 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2021-01-26            Sida 9         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 7   Dnr:  
 

Månadsrapport december 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

december presenterades. Vidare presenterade Tillväxtchef 

eventuella åtgärder med anledning av att minska smittspridningen.   

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport december 
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Tvu § 8  Dnr: 9020/610.109 
 

Justering av Inköps och 
upphandlingspolicy gällande 
telekomundantaget 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den justerade Inköps och 

upphandlingspolicy med tilläggen om det så kallade 

telekomundantaget. 

 

Protokollsanteckning 
Desiree Ölund (C): Önskar att ordet ”Kommens” i dokumentet 

”Inköps och upphandlingspolicy rev.2 daterad 2020-12-17”, ändras 

till ”Kommunens”. I den åttonde och gulmarkerade delen i 

dokumentet. 

 

Ärendesammanfattning 
IT har begärt ett förtydligande över hur telekomundantaget 

praktiskt bör tillämpas. Dialog har förts med såväl AC-net som 

Skellefteå kraft Fibernät och utifrån dessa avstämningar bifogas 

förslag och förtydligande av Robertsfors kommuns policy och 

riktlinjer. Av beslutad policy (KF 2017-10-09, § 68) framgår att 

kommunstyrelsen samt respektive styrelse för bolag/stiftelse som 

ansvarar för tillämpning av policyn och de regler och riktlinjer som 

gäller för inköp och upphandling samt beslutar om 

justeringar/förändringar. 

 
Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse uppdaterad upphandlingspolicy 

- Inköps och upphandlingspolicy rev.2 daterad 2020-12-17 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2021-01-26            Sida 11         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 9   Dnr: 9020/614.109 
 

Remissvar DS 2020:29 En utvecklad 
organisation för lokal statlig service  

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka utredningen utan ytterligare 

tillägg då den framhåller lokal statlig närvaro i hela landet är viktigt för 

att hålla ihop samhället och förtroendet för de statliga myndigheterna. 

 

Ärendesammanfattning 
År 2008 började Försäkringskassan och Skatteverket samarbeta om 

lokal service i gemensamma servicekontor. Även 

Pensionsmyndigheten deltar i samverkan sedan sitt bildande 2010. 

Statens servicecenter tog över ansvaret för de lokala 

servicekontoren den 1 juni 2019. Statens servicecenter ansvarar för 

en samlad organisation för lokal statlig service som tillhandahåller 

service avseende de tre nämnda myndigheterna och från 2020 även 

avseende Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet. I dag finns 

117 servicekontor fördelade på 110 av landets 290 kommuner, från 

Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vid servicekontoren sker 

omkring 3 miljoner kundbesök per år. Kontoren sysselsätter cirka 

800 servicehandläggare. Den senaste etableringen av nya 

servicekontor skedde i juni 2020 och avsåg fyra mindre kontor i 

Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Regeringen har också – 

efter förslag i utredningens delrapport från mars 2020 – gett Statens 

servicecenter i uppdrag att under 2021 öppna fyra nya 

servicekontor, i Ulricehamn (senast den 1 juni) och Göteborg, 

Malmö och Stockholm (senast den 1 november). Servicekontorens 

övergripande uppgift är att hjälpa och vägleda allmänheten och 

företag i deras kontakter med berörda statliga myndigheter. 

Personalen vid kontoren är anställd vid Statens servicecenter, men 

arbetet utförs för samverkansmyndigheternas räkning och 

Sammanfattning Ds 2020:29 10 i deras namn. Myndigheten som 

ansvarar för en viss förvaltningsuppgift har det rättsliga ansvaret 

för sina ärenden. 

  

Enligt utredningen bör strävan efter lokal statlig närvaro i hela 

landet genomföras på ett effektivt sätt. Förutsättningarna varierar 

mellan olika delar av landet, i bland annat geografiskt och 

demografiskt hänseende. Det är inte praktiskt möjligt att 

myndigheter skulle kunna erbjuda samma omfattning på service 

överallt i hela landet. I valet av lämpliga orter för nya servicekontor 

måste därför beaktas vad som i olika delar av landet kan ses som 

rimlig tillgänglighet och närhet till service. Hänsyn behöver också 

tas till att servicekontoren ska kunna bedriva sin verksamhet på ett  
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Forts. Tvu § 9 
 

ändamålsenligt sätt, med avseende på bland annat kompetens- och 

lokalförsörjning. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Remissvar Statens Service center 

- En utvecklad organisation för lokal statlig service – 

slutredovisning Ds 202029 

- Fakta om remissinstanser som skrivelsen gått till.  

 

 

 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2021-01-26            Sida 13         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 10  Dnr: 9020/605.109 
 

Yttrande från Umeåregionen över 
Trafikverkets inriktningsunderlag till den 
nationella transportplanen 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och att Robertsfors 

Kommun ställer sig bakom Umeåregionens yttrande. 

 

Ärendesammanfattning 
Trafikverket redovisade 30 oktober 2020 regeringsuppdraget att ta 

fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–2033 respektive 

2022–2037. Samtidigt har inriktningsunderlaget skickats på extern 

remiss. 

  

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för 

bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering 

av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder. 

Inriktningsunderlaget beskriver olika inriktningar utifrån direktivet, 

konsekvenser för infrastrukturen och grad av måluppfyllelse för de 

transportpolitiska målen. Inriktningsunderlaget ska beakta 

omvärldsförutsättningar samt redogöra för antaganden om 

teknikutveckling och andra samhällsförändringar och hur dessa kan 

tänkas påverka de inriktningar som presenteras. 

  

Umeåregionen är en närings- och arbetsmarknadsregion där 

invånare och företag i hög utsträckning nyttjar hela regionen för 

inkomst, utveckling, arbete, studier, fritid och boende. Regionens 

sju kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig, 

utvecklingsinriktad och stark region. För att uppnå detta behövs en 

infrastruktur som ger goda förutsättningar för arbetspendling och 

transporter inom regionen. 

  

Av vikt att vi gemensamt i Umeå Regionen trycker på att: 

Sammanfattningsvis anser vi att det är av största vikt att: 

- Tvärbanan - ”Västerbotniabanan” elektrifieras 

- Ett sammanhängande järnvägsnät för 250 km/h på sträckan 

Gävle–Luleå gynnar hela Sveriges utveckling. Se till hela systemet! 

- Färdigställa Norrbotniabanan i dess fulla sträckning Umeå-Luleå 

för att banan ska nå sin fulla potential. 

- Genomföra identifierade åtgärder på Ostkustbanan och 

Ådalsbanan för att kunna höja hastighet och kapacitet och därmed 

minska restiderna mellan norra och södra Sverige. 
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Forts. Tvu § 10  
 

- Säkra en hög framkomlighet och god trafiksäkerhet på 

Europavägarna i norra Sverige. E4 och E12 är ryggraden i den 

infrastruktursystemet i norra Sverige. 

- Umeåregionen: En ny E4-förbifart förbi Örnsköldsvik. 

- Hög tillförlitlighet i järnvägssystemet är väsentligt för kunna 

flytta transporter från väg till jjärnväg. - En klimatomställning som 

baseras på antagandet om höga drivmedelspriser kommer att slå 

mycket ojämt över landet. 

  Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Yttrande Umeå Regionen 

- Regeringsuppdraget 

- Rapport trafikverket 

- E-post 2020-12-11 

- Inriktningsplaneringen Underlag remissvar  
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Tvu § 11   Dnr: 9021/9.109 
 

Remissvar Mer mat från Västerbotten 
 

Tillväxtutskottets beslut 
 Tillväxtutskottet beslutar att  godkänna remissvar kring ”Mer Mat 

från Västerbotten” 

 

Ärendesammanfattning 
Under våren 2017 beslutades att Region Västerbotten ska ta fram 

en regional livsmedelsstrategi för skapa tillväxt och arbetstillfällen, 

men också för att höja graden av självförsörjning och skapa hållbar 

livsmedelsproduktion. Arbetet kommer fortsättningsvis att bedrivas 

tematiskt med arbetsgrupper, analyser, workshops och 

handlingsplaner för olika teman. Några av utmaningarna som 

kommer att bearbetas är; generationsskiften i jordbruksföretagen, 

mer lokal mat i de offentliga köken, försörjningstrygghet och 

krisberedskap, lönsamhetsfrågor i primärproduktionen och 

utmaningar kring regler och villkor i branschen. 

  

Västerbottens arbete med livsmedelsstrategi har skett inom ramen 

för samverkan mellan de olika relevanta aktörerna inom 

livsmedelsnäringen. Det har skett genom en serie 

samverkansmöten och seminarier under de senaste åren där 

livsmedelsnäringens aktörer lyft in synpunkter och förutsättningar 

för att göra det möjligt att bevara och utveckla en av de viktigaste 

näringarna för ett gott liv i Västerbotten.  

Arbetet har samordnats av Region Västerbotten, tillsammans med 

Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten. Samverkan 

mellan aktörer är en förutsättning för att utmaningar kan bemötas 

och potentialer tas till vara i hela kedjan, i syfte att skapa en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja.  

Remissdokumentet är resultatet av den beredning som skett på 

tjänstepersonsnivå och remissförfarandet gör det möjligt för alla att 

framföra synpunkter och förändringsförslag inför den slutliga 

beredningen hos de tre organisationerna Länsstyrelsen, LRF och 

Region Västerbotten inför behandling och fastställande politiskt i 

Region Västerbotten. Vår målsättning har varit att skapa en bred 

involvering i utformandet av den regionala livsmedelsstrategin. 

Denna version är därför inte slutligt färdigställd utan nu kommer 

förslaget ut på remiss för att vi ska få möjlighet att lyssna in 

synpunkter och tankar i den fortsatta utformningen inför beslut 

under våren 2021. 

I anslutning till remissen finns även ett utkast till handlingsplan för 

strategin. Detta dokument är inte uppe för remiss och kommer inte 

att behandlas i remissförfarandet. Istället är det ett exempel på hur  
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Forts. Tvu § 11 
 

arbetet kan komma att konkretiseras efter att strategin har 

fastställts. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Remissvar 
- Remissvar 
- Mer mat från Västerbotten remiss 

- Fysisk-planering-för-ökad-livsmedelsproduktion-1 
- Ett-rikt-odlingslandskap-1 
- Vem-tar-över-gården-underlag-till-livsmedlsstrategin 
- Småskalig-livsmedelsproduktion-och-försäljningsvägar-1 
- Regler-och-villkor 
- Livsm-Transport-o-logistik 
- Livsm-Lokal-mat-i-offentliga-kök 
- Klimat 
- Inspel-fokusområde-Utbildning-och-
kompetensförsörjning_slutgiltig 
- För-en-tryggad-livsmedelsförsörjning-i-Västerbotten-1 

- Se även hemsidan: https://vasterbottensmat.se/remiss/ 
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Tvu § 12   Dnr: 9021/11.109 
 

Ingen debitering för hallhyror för hösten 
2020 med anledning av pandemi 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån samtal med RF-

SISU(20201216) och berörd förening samt samtal med ytterligare 

föreningar under året  föreslås att föreningarna som hyr sporthallar 

i Robertsfors kommun inte debiteras någon hyra för hösten 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Under hösten 2020 har det kommit signaler kring att flera 

föreningars intäkter minskat. Under 20201216 inkom en skrivelse 

från Sikeå SK kring om kommunen kan avskriva hyror för hösten 

2020 för att underlätta för klubben att lösa sin driftsbudget då det 

inte funnits några intäkter under 2020 på grund av pandemin. 

Under året har andra klubbar också hört av sig om hjälp med 

driftslösningar. 

 

Detta skall  endast ses som ett beslut utifrån den pandemi som 

drabbat föreningarna intäktsmässigt och inte som något som ligger 

fast. Hyra för 2021 ligger fast enligt bestämmelse tills annat anges. 

Intäkter per år är 134 000 kr med ordinarie verksamhet vilket ger 

vid handen ungefär 22 333 kronor/aktiv månad.(6 månader) 

 

Under hösten 2020 finns det 2 ordinarie månader 22 333 kr*2 

sedan stängdes hallarna och flertalet lag slutade träna inomhus. 

 

De föreningar som berörs är följande: 

 

Sikeå SK         24750               

Robertsfors Korpen:  3585         

IFK Åkullsjön   5400                  

NDSK:   1890 

Robertsfors IK    9307                  

Nysätra IF:   2000 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Skrivelse mail 

- Möte med Sisu 20201216 13.00  
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Tvu § 13   Dnr: 9021/12.109 
 

Omfördelning av tidigare beslutat 
anläggningsbidrag 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela tidigare ej använt 

anläggningsbidrag på 84 000 kronor till att stötta upp Nysätra IF, 

Ånäsets Skoterklubb, Robertsfors Skoterklubb och Robertsfors IK 

med nya sladdar. 

 

Ärendesammanfattning 
Inkommen förfrågan från Nysätra IF, Robertsfors/Ånäsets  

Skoterklubb, Robertsfors IK att byta ut sladdar som är trasiga och 

idag även ej existerande(Ånäset saknar helt) till moderna 

snowmovers till en kostnad på ungefär 60 000 kronor, övriga 24 

000 kronor kan användas till utbyte av hydralpumpar till 

pistmaskinen. Det finns idag kvar från anläggningsbidrag 2019 84  

000 kronor som ej kommer bli förbrukade i ett anläggningsprojekt 

som externa finansiärer gick in i med större summa än beräknat. 

Förslag att omfördela dessa till denna investering. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Inkommen skrivelse från Robertsfors Skoterklubb som kommer 

samordna leverans och montering 

- Offert 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 14   Dnr: 9021/13.109 
 

Uppföljning arrendeavtal Golfklubben 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att arrendeavtal kvarstår under 2021.  

 

Ärendesammanfattning 
 

200217 § 19 Arrendeavtal 
golfbanan 
Robertsfors 

Att Tillväxtutskottets presidium 
tillsammans med Tillväxtchef har årlig 
uppföljning av avtalet på uppdrag av 
kommunstyrelsen 

Tillväxtutskottet + 
Tillväxtchef 

 

Vid förändringen av avtalet under 2020 så ändrades detta så att 

Golfklubben endast arrenderar bottenvåning på klubbhuset. Om 

avtalet ska sägas upp ska detta göras 9 månader innan avtalets 

utgång. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Golfklubben 

- Arrendeavtal Golfklubben    
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   Tillväxtchef 
Ekonomikontor 

Kulturchef 

 

 

 

Tvu § 15  Dnr: 9021/15.109 
 

Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar 
2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar enligt bilaga ”Verksamhetsbidrag för 

Kulturföreningar” 

 

Jäv 
Per B Johansson anmäler jäv i detta ärende, Kenneth Isaksson (M) 

gick in som ersättare 

 

Ärendesammanfattning 
Under 2021 avsätter Robertsfors Kommun 206 000kr i 

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 

 

Detta är ett synnerligen viktigt bidrag för att stötta de 

kulturföreningar som finns i kommunen. Bidragen går i första hand 

till föreställningar, musikaftnar och föreläsningar. Robertsfors 

kommun annonserar i mellanbygden, sociala medier samt via 

hemsida och via kulturrådets maillista när det är dags att söka. 

 

Robertsfors teater och musik 130 000 

Överklintens folketshus förening 7 000 

Kålaboda Lantbruksmuseum 4 000 

Robertsfors konstförening 9 000 

Nysätra hembygdsförening 10 000 

Tingshusstiftelsen  11 000 

Bygdeå hembygdsförening 3 900 

Norums Bygdegårdsförening  9 000 

Träffpunkten Sikeå  4 000 

Sikeå-Legdeå intresseförening  6 000 

 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse verksamhetsbidrag för Kulturföreningar 2021 

210115 

- Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2021 

- Ansökningar 

- Ansöka om föreningsbidrag - Bygdeå hembygds 

- Ansöka om föreningsbidrag - konstföreningen 

- Ansöka om föreningsbidrag - legdeå sikeå 
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   Tillväxtchef 
Ekonomikontor 

Kulturchef 

 

 

 

Forts. Tvu § 15 
 

- Ansöka om föreningsbidrag - Norum 

- Ansöka om föreningsbidrag - Nysätra hembygds 

- Ansöka om föreningsbidrag - Robertsfors teater och musik 

- Ansöka om föreningsbidrag - tingshuset 

- Ansöka om föreningsbidrag - träffpunkten sikeå 

- Ansökan om kulturbidrag - Överklintens Folkets Hus förening 

- Ansökan om kulturbidrag - Kålaboda Lantrbruksmuseum 
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   Till handläggare som hanterar motioner & medborgarförslag som ännu inte är 
besvarade av Kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

Tvu § 16  Dnr: 9021/43.109 
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen och riktar en vädjan till 

att beslutsunderlag tas fram så snart som möjligt, helst under första 

halvan av detta 2021. 
 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef redogjorde för arbetet med aktuella medborgarförslag 

och motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- motioner och medborgarförslag 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att Tillväxtutskottet godkänner 

uppföljningen och riktar en vädjan till att beslutsunderlag tas fram 

så snart som möjligt, helst under första halvan av detta 2021. 

 

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

finner att det vinner bifall. 
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Tvu § 17  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 26 januari 2020 § 17 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 
 

- Inga delgivningar finns för redovisning 
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Tvu § 18  Dnr: 9021/14.109 
 

Beslut om Kulturstipendier 2020 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att … (Borttaget i den publicerade 

versionen av protokollet) 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun delar i princip årligen ut två kulturstipendier; 

Hedersstipendium för kulturinsatser och Målriktat 

kulturstipendium. 

 

Robertsfors kommuns Hedersstipendium för kulturinsatser är avsett 

för välförtjänta kulturarbetare kommunen med dokumenterade 

insatser. Hedersstipendium söks inte utan kommunstyrelsen 

beslutar om stipendiat, efter förslagfrån allmänheten, föreningar 

och organisationer 

 

Det målinriktade kulturstipendiet har karaktären av arbets- och 

studiestipendium och söks via Robertsfors kommuns E-tjänst med 

motivering. Stipendiet utlyses årligen och stipendiesumman är 

10 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Kulturstipendier 2020 

- Inlämnade ansökningar för Årets Hedersstipendium och Årets 

Målriktade stipendium  

- Kulturstipendier 2020 1 

- Kulturstipendier 2020 2 

- Kulturstipendier 2020 3 

- Kulturstipendier 2020 4 
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Tvu § 19  Dnr: 
 

Övriga frågor 
 

  Inga övriga frågor inkom 

 

 

 

 


