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Plats och tid 

KS-rummet Robertsfors 2021-02-22, kl 13:00-15:30 

(ajournering 13:47-13:55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S)   Mona Andersson (S)  

Gun Ivesund (S)  Kenneth Isaksson (M) 

Robert Lindgren (S)  Lars Tängdén (C) 

Ingrid Sundbom (C)   Marie Viberg (C) 

Erland Robertsson (C) (ers. Desiree Ölund) Petra Andersin (S) 

Carl-Johan Pettersson (S)  

Elisabeth Tängdén (C) (ers Karl-Fredrik Holmberg) 

Per Boström Johansson (S) (ej § 22) 

Lars-Gunnar Andersson (S) (ers. Per B Johansson vid §22)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare  
Clarence C Andersson, sekreterare 

Anders Persson, Kommunchef  

(§§1-34) 

Carin Elofsson, SHBK-chef 

(§§1-35) 

Jhonas Nilsson, Socialchef (§§1-34) 

Jennifer Svanberg Hanssen, 

Bygglovshandläggare (§35) 

Anna-Lena Göttfert, Rektor  

(§§35-36) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paavo Ruokojärvi (V), närvarande ersättare (§§1-34) 

Lars-Erik Nygren (SD), närvarande ersättare (§§1-34) 

Ove Lindström (S), närvarande ersättare (§§1-34) 

Kjell-Åke Nilsson (S), närvarande ersättare (§§1-34) 

Lars-Gunnar Andersson (S), närvarande ersättare (§§1-34) 

Lennart Ekman (KD), närvarande ersättare (§§1-34) 

Lars-Erik Nygren (SD),närvarande ersättare (§§1-34) 

Magnus Hansson, Tillväxtchef (§§1-34) 

Eeva-Liisa Purolainen, Barn- och utbildningschef (§§1-34) 

Dante Dahlgren, mötestekniker (§§1-34) 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén  
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1-36 

 Clarence C Andersson  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson   
 

 Justerare   

 Lars Tängdén   

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

 

Datum för anslags uppsättande                  2021-02-26 Datum för anslags nedtagande    2021-03-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence C Andersson      
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 1  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 2   Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 

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

     

 

 

Ks § 3  Dnr:  
 

Månadsrapport december 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för december.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport december  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

KS § 4   Dnr: 9021/56.109 
  

Förvärv av skogsfastighet – Edfastmark 
7:1 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

Förvärv av del av skogsfastighet Edfastmark 7:1 av Holmen skog 

AB 

 

Ärendesammanfattning 
I samband med anläggningen av Norrbotniabanan genom 

Robertsfors kommer befintligt elljusspår på östra sidan av 

kommande järnväg att behöva flyttas alternativt få en ny 

sträckning. Marken för nuvarande dragning av spår ägs av Holmen 

Skog AB och Robertsfors IK har ett nyttjanderättsavtal med 

Holmen från 2003 medans kommunen har ombesörjt drift och 

underhålla av elljusspåret. Holmen vill nu inte förlänga denna form 

av nyttjanderätt utan vill att kommunen istället förvärvar marken 

om man fortsatt vill ha verksamhet där. Anläggning av nytt 

elljusspår bekostas av Trafikverket och regleras i 

genomförandeavtalet 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  

- Karta över området 

- Värdering av skogsfastighet 

- Trafikverkets åtagande (del av förslag till genomförandeavtal) 

- Protokoll AU 210208 § 6 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef 
Personalkontor 

Ekonomichef 

 

 

 

Ks § 5   Dnr: 9021/58.109 
 
 

Rekrytering av processledare/samordnare 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att rekrytera en processledare på 2 år, 

direkt underställd kommunchef samt omfördela medel inom 

befintlig budget för att frigöra löneutrymme. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun står inför många och spännande 

utvecklingsarbeten de kommande åren. Anläggandet av 

Norrbotniabanan medför stora möjligheter för kommunen. 

Resecentrum med kringliggande faciliteter ska planeras och 

byggas, golfbanan ska delvis flyttas och byggas om, elljusspår ska 

flyttas och byggas nytt, idrottsanläggningar kan behöva flyttas, 

befintliga tomter ska bebyggas och nya bostadsområden ska 

planeras mm. 

 

Detta ihop med att antalet förfrågningar från privatpersoner, 

fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och företagsetableringar ökar 

gör att förvaltningen måste förstärka sin organisation för att på 

bästa sätt tillvarata dessa möjligheter och få största möjliga 

utväxling. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Protokoll AU 210208 § 7 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Fullmakttagarna   

 

 

Ks § 6  Dnr: 9021/68.109 
    

Fullmakt att teckna Robertsfors kommun 
2021-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

Nedanstående ges fullmakt att två i förening teckna Robertsfors 

kommun för mandatperioden 2021 - 2022 från och med 2021-03-

01. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

Kommunchef Anders Persson 

 

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Anna Falk.  

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Ekonomichef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

Beslutsunderlag  
- Protokoll AU 210208 § 8 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Fullmakttagarna 
 

 

 

 

Ks § 7  Dnr: 9021/69.109 
    

Fullmakt att underskriva köp och 
försäljning av fast egendom 
mandatperioden 2021– 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Att från och med 2021-03-01 å kommunens vägnar underskriva 

köp och försäljning av fast egendom utses: 

  

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  

Kommunchef Anders Persson                                     

   

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Anna Falk. 

  

Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Ekonomichef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras.  

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 210208 § 9 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Fullmakttagarna  

 

 

Ks § 8  Dnr: 9021/70.109 
    

Fullmakt att underskriva kommunens lån 
och borgensförbindelser mandatperioden 
2021-2022  

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Att från och med 2021-03-01 å kommunens vägnar underskriva lån 

och borgensförbindelser avseende lån och byggnadskreditiv utses: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson  

Kommunchef Anders Persson                                        

   

Ersättare: 

Kommunstyrelsens v. ordförande Lars Tängdén 

Ekonomichef Anna Falk 

  

Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Ekonomichef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 

Beslutsunderlag:  

- Protokoll AU 210208 § 10 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Fullmakttagarna  

 

 

Ks § 9  Dnr: 9021/71.109 
    

Fullmakt att underskriva 
plusgiroutbetalningar samt bankuttag 
mandatperioden 2021 – 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Anna Falk, Susanne Viik, Patrik Nilsson och Anders Persson ges 

fullmakt att från och med 2021-03-01 å kommunens vägnar med 

minst två i förening underskriva kommunens plusgiroutbetalningar 

och kommunens bankräkningar. 

 

Anna Falk, Susanne Viik och Viveka Norberg ges fullmakt att från 

och med 2021-03-01 var för sig överföra likvida medel mellan 

kommunens konton hos Swedbank och Svenska Handelsbanken. 

  

Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Ekonomichef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 

 
  

Beslutsunderlag 

- Protokoll AU 210208 § 11 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Fullmakttagarna  

 

 

Ks § 10  Dnr: 9021/72.109 
    

Behörighet att teckna stiftelser 
mandatperioden 2021 – 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

  

Fullmakt att två i förening från och med 2021-03-01 teckna 

stiftelser med anknuten förvaltning till Robertsfors kommun. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson 

Kommunchef Anders Persson 

  

Ersättare:  

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars Tängdén  

Ekonomichef Anna Falk 

 

Fullmakt från och med 2021-03-01 att två i förening göra 

bankuttag för nämnda stiftelser lämnas till: Anna Falk, Susanne 

Viik, Viveka Norberg, Patrik Nilsson samt Anders Persson. 

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning att en ny Ekonomichef har anställts behöver 

tidigare beslut om ombud samt tecknare för Robertsfors kommun 

revideras. 
 

Beslutsunderlag 

- Protokoll AU 210208 § 12 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks § 11  Dnr: 9021/40.109 
 

Hävande av “Krisledningsplan - Plan för 
hantering av extraordinära händelser” 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att häva den av 

kommunfullmäktige tidigare fastställda ”Krisledningsplan - plan för 

hantering av extraordinära händelser”, Dnr 9017/216.109, samt dess 

tillhörande populärversion. 

 
Ärendesammanfattning 
Kommuners krisberedskapsarbete är reglerat i Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära[1] 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Uppgifterna i lagen har konkretiserats i ”Överenskommelse om 

kommunernas krisberedskap 2019–2022”, som bland annat ålägger 

kommunen att i Kommunfullmäktige fastställa ett styrdokument. 2020-

03-02 antog Robertsfors kommun ett övergripande Styrdokument drn. 

9020/19.109. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, men 

även styrning och ansvarsfördelning. I denna handling delegeras ansvaret 

för att fastställa en krisledningsplan till kommunchefen. Därav bör de 

krisledningsplaner som tidigare antagits av KF att upphöra att gälla. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse - hävande av krisledningsplan - plan för 

hantering av extraordinära händelser 

- Tidigare Antagna ”Styrdokument för Krisberedskap 2019–

2022” 

- Krisledningsplan - plan för hantering av extraordinära 

händelser 

- bilaga Krisledningsplan populärversion 

- Protokoll Kf 200302 § 19 

- Protokoll AU 210208 § 13 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunsekreterare 
Barn- och utbildningskontoret 

 

 

 

 

Ks § 12 Dnr: 9021/36.109 

BOU-Dnr: 20.204/600 
 

Analys av aktiviteter - Barn- och 
utbildningsutskottet 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar att detta 

ärende i framtiden behandlas som en delgivning till 

Kommunstyrelsen.  

 

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 2020-11-20 

- Protokoll BOU 201208 § 88 

- Protokoll AU 210208 § 14 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret 
 

 

 

 

Ks § 13  Dnr: 9021/37.109  
  BOU-Dnr: 20.203/600 
 

Kvalitetsrapport Lärcentrum 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsrapporter för Lärcentrum. 

 
Ärendesammanfattning 
Barn- och utbildningschef har gjort kvalitetsrapport för Lärcentrum 

2019/2020. Förutsättningar beskrivs, utvecklingsområden/åtgärder 

som Kvalitetsrapport 2018/2019 slog fast följs upp och analyseras. 

Områden för huvudmannen 2020/2021 föreslås. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2020-11-20 

- Kvalitetsrapport Lärcentrum läsår 2019-2020 

- Protokoll BOU 201208 § 92 

- Protokoll AU 210208 § 15 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret 
 

 

 

 

Ks § 14  Dnr: 9021/38.109  
   BOU-Dnr: 20.210/600 
 

BoU Kulturs verksamhetsberättelse 2019 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen fastställer BoU Kulturs verksamhetsberättelse 

2019. 

 

Ärendesammanfattning 
Barn- och utbildningschef presenterar BoU Kulturs 

verksamhetsberättelse för 2019 

 

Beslutsunderlag  
- Verksamhetsberättelse 2019 

- Protokoll BOU 201208 § 93 

- Protokoll AU 210208 § 16 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunsekreterare 
Barn- och utbildningskontoret 

 

 

 

 

Ks § 15  Dnr: 9021/41.109  
   BOU-Dnr: 21.004/600 
 

Revidering av delegationsordning rörande 
beslut om läsårstider 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för 

punkt U 7.8 “Beslut om läsårstider” till delegat utskott. 

 

Ärendesammanfattning 
I delegationsordningen är det olika delegater gällande ärendet, 

“beslut om läsårstider”. Under U 7 Grundskola gäller: U 7.8 

“Beslut om läsårstider” delegat skolchef. Under U 8 Grundsärskola 

gäller: U 8.8 “Beslut om läsårstider” delegat utskott. För att 

underlätta handläggningen och likabehandlingen av dessa ärenden 

föreslås utskottet äga delegationen för samtliga beslut om 

läsårstider. 

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2021-01-15 

- Delegationsordning KS (antagen 190408 § 50) (senast 

reviderad 201207 § 264) 

- Protokoll BOU 210125 § 9 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunsekreterare 
Barn- och utbildningskontoret 

 

 

 

 

Ks § 16  Dnr: 9021/42.109  
   BOU-Dnr: 21.010/600 

 

Analys av aktiviteter- Barn- och 
utbildningsutskottet 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att revidera beslutet från 2017-12-19 § 

168 till att Barn- och utbildningsutskottet får återkoppling en gång 

per termin. 

 

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.  Barn- och 

utbildningsutskottet utvärderar och analyserar de aktiviteter och 

åtgärder med fullständiga underlag en gång per termin i form av 

måluppfyllelsen och närvaron i grundskolan. 

  

Eftersom att fullständiga underlag gällande måluppfyllelsen i form 

av omdöme och betyg samt närvaron tas fram och redovisas en 

gång per termin, detta enligt skollagen. Så bör redovisningen till 

politiken ske i samband med detta.  

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2021-01-15 

- Aktivitetsanalys PP 

- Protokoll BOU 210125 § 15 

- Protokoll AU 210208 § 18 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   IT-chef 
Näringslivsstrateg 

 

 

 

Ks § 17  Dnr: 9020/610.109 
 

Justering av Inköps och 
upphandlingspolicy gällande 
telekomundantaget 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta den justerade Inköps och 

upphandlingspolicy med tilläggen om det så kallade 

telekomundantaget. 
 

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 

- Argumentation för teleundantaget - IT-chef 

- Protokoll TVU 210126 § 8 

- Protokoll AU 210208 § 4 
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Ks § 18  Dnr: 9020/614.109 
 

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

 
Kommunstyrelsens 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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   Finansdepartementet  

 

 

Forts. Ks § 18 
 

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.  

- Protokoll TVU 210126 § 9 

- Protokoll AU 210208 § 19 
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   Umeå kommun – Thomas Lundgren 
Kommunchef 

 

 

 

Ks § 19  Dnr: 9020/605.109 
 

Yttrande från Umeåregionen över 
Trafikverkets inriktningsunderlag till den 
nationella transportplanen 

 
Kommunstyrelsens 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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   Umeå kommun – Thomas Lundgren 
Kommunchef 

 

 

 

Forts. Ks § 19 
 

- 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  

- Protokoll TVU 210126 § 10 

- Protokoll AU 210208 § 20 
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   Tillväxtchef 
Berörda föreningar 

 

 

 

 

Ks § 20  Dnr: 9021/11.109 
 

Ingen debitering för hallhyror för hösten 
2020 med anledning av pandemi 

 
Kommunstyrelsens 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  

- Protokoll TVU 210126 § 12 

- Protokoll AU 210208 § 21 
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   Tillväxtchef  

 

 

Ks § 21  Dnr: 9021/12.109 
 

Omfördelning av tidigare beslutat 
anläggningsbidrag 

 
Kommunstyrelsens 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 skidspårsladdar. 

 
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 

- Protokoll TVU 210126 § 13 

- Protokoll AU 210208 § 22 

 
Yrkande 

Erland Robertsson (C): Yrkar att ”Sladdar” byts ut mot 

”Skidspårsladdar” 

 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Erland Robertsson (C) tilläggsyrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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   Kulturchef 
Ekonomikontoret 

Sökande föreningar 

 

 

 

Ks § 22  Dnr: 9021/15.109 
 

Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar 
2021 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar enligt bilaga ”Verksamhetsbidrag för 

Kulturföreningar” 

 

Jäv 
Per B Johansson (S) anmäler jäv i detta ärende, Lars Gunnar 

Andersson (S) går 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.  

 

 

 

 

E
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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 

 

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 
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   Kulturchef 
Ekonomikontoret 

Sökande föreningar 

 

 

 

Forts. Ks § 22 
 

- 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 

- Protokoll TVU 210126 § 15 

- Protokoll AU 210208 § 23 
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   Socialchef 
Socialkontoret 

 

 

 

 

Ks § 23  Dnr: 9021/45.109  
   SU-Dnr: 7021/09.730 
 

Statsbidrag till Äldreomsorgen 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fördela statsbidraget i sin helhet till 

äldreomsorgen samt att medlen skall användas till insatser i 

ordinärt boende och övriga omställningskostnader i samband med 

genomförandet av strukturförändring inom äldreomsorgen. 

 
Ärendesammanfattning 
Preliminär fördelning till Robertsfors kommun avseende de riktade 

statsbidraget till äldreomsorgen 2021 är 3 339 tkr. Socialchef 

presenterade för Kommunstyrelsen i inom vilka områden i 

äldreomsorgen detta statsbidrag bör fördelas till utifrån den 

ekonomiska prognoser och kommande förändringar i 

verksamheten. Socialchef fick vid sammanträdet i uppdrag att 

återkomma med underlag och förslag till beslut kring fördelning av 

dessa medel. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-24  

- Underlag fördelning av riktade statsbidrag till 

äldreomsorgen 2021 

- Protokoll SU  200126 § 6 

- Protokoll AU 210208 § 24 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 24  Dnr: 9021/46.109  
   SU-Dnr: 7021/03.700 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
(år 2020,kvartal 4) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige.  

 

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 4, 2020 finns tre beslut att rapportera som inte är 

verkställt. Två av besluten avser särskilt boende där personerna 

tackat nej till erbjudandet och ett avbrott i verkställighet växelvård 

korttids pga covid-19. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 210126 § 8 

- Protokoll AU 210208 § 25 
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   Kommunfullmäktige  

 

 

Ks § 25  Dnr: 9021/47.109  
   SU-dnr: 7021/04.700 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 
2020, kvartal 4) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige.  

 
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 4, 2020 finns två beslut som rapporterats ej verkställt 

ett beslut daglig verksamhet på grund av Covid-19, daglig 

verksamhet är stängd och ett gruppbostads beslut där lägenhet ej 

kunna erbjudas utifrån ingen lägenhet ledig.  
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SU 210126 § 9 

- Protokoll AU 210208 § 26 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2021-02-22           Sida 32         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   SHBK-chef  

 

 

Ks § 26  Dnr: 9021/50.109  
   SHBK-dnr: SHBK-2021-59 
 

Ändring av budgetrader till KS 
verksamhetsbudget 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa fastighets radbudget till -

21 703 tkr. 

  

Ärendesammanfattning 
I samband med framräkning av internhyra för nya förskolan 

Lillskogen ökar intäkten för fastighet. Stor del av internhyran 

består av kapitalkostnader (avskrivning och internränta). Dessa 

kostnader bokförs inte som kostnad under fastighet utan ligger 

under kommunfullmäktiges budget. Med anledning av detta 

behöver radbudgeten för fastighet justeras med -2 387 tkr då det 

beräknats vara den genomsnittliga kapitalkostnaden de närmaste 5 

åren. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2021-01-15) 

- KS rader 2021-01-15 

- Protokoll SHBU 210125 § 4 

- Protokoll AU 210208 § 27 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö  

 

 

Ks § 27  Dnr: 9021/51.109  
   SHBK-Dnr: SHBK-2021-18 
 

Uppföljning av tillsynsplan 2020 inom 
miljökontorets ansvarsområden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 

tillsynsplan för miljökontorets ansvarsområde 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 om tillsyn enligt 

miljöbalken ska en myndighet som  tilldelats operativa 

tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma 

förordning ska tillsynsverksamheten årligen följas upp och 

utvärderas. Kommunstyrelsen har även tillsyn enligt 

livsmedelslagstiftningen, lagen om försäljning av receptfria 

läkemedel i detaljhandeln, alkohollagen samt tobakslagen och 

dessa områden ingår i uppföljningen av tillsynsplanen. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2021-01-12) 

- Uppföljning av tillsynsplan 2020. (2021-01-12) 

- Protokoll SHBU 210125 §7 

- Protokoll AU 210208 § 28 
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   Samhällsbyggnadschef 
GVA 

 

 

 

Ks § 28  Dnr: 9021/52.109  
    SHBK-Dnr: SHBK-2021-28 

 

Förslag till avtal rörande installation av 
pumpenhet som ingår i 
tryckavloppssystem med klena 
dimensioner (LTA-anläggning) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delegation till GVA-chef att fatta 

beslut om avtal - ansvarsfördelning mellan Robertsfors kommun 

och fastighetsägare som har en LTA-station inom VA 

verksamhetsområde. 

 
Ärendesammanfattning 
Utbyggnad av kommunalt avlopp i Fredriksfors enligt KF §§ 82-

83, 2020-06-22, förutsätter anslutning med pumpenhet i 

tryckavloppssystem med klena dimensioner (LTA-station). Avtalet 

ska förtydliga ansvarsfördelning mellan Robertsfors kommun och 

fastighetsägare som har en LTA-station inom VA-

verksamhetsområde.   

 

 Delegering av beslut om avtal enligt denna skrivelse saknas i den 

aktuella delegationsordningen. För att underlätta handläggning och 

avlasta kommunstyrelsen från ärenden om beslutade 

verksamhetsområden och fastigheter med LTA-anläggningar som 

kan hanteras på tjänstemannanivå föreslås beslut om sådant avtal 

delegeras till GVA-chef. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2021-01-12) 

- KF § 82 Förena verksamhetsområden för avlopp Fredriksfors 

till Robertsfors, 2020-06-22 

- KF § 83 Anslutning till kommunalt avlopp – Fredriksfors till 

Robertsfors, 2020-06-22 

- Protokoll SHBU 210125 § 8 

- Protokoll AU 210208 § 29 
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Ks § 29  Dnr: 9021/53.109  
    SHBK-dnr: SHBK-2021-29 

 

Förslag till avfallsplan för Umeåregionen 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta planen 

”Resurshushållning för ett cirkulärt samhälle” att gälla från 2021-

04-01 

 

Ärendesammanfattning 
Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors 

kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en 

gemensam avfallsplan. Arbetet har skett i en bred 

projektorganisation med en regional projektgrupp. Samråd har skett 

med olika aktörer vid bland annat workshops. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse avfallsplan, 2021-01-12 

- Avfallsplan Umeåregionen, 2020-09-23 

- Bilaga 1 Handlingsplan, 2020-09-23 

- Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, 2020-09-23 

- Bilaga 3 Nedlagda deponier, 2020-09-23 

- Bilaga 4 Uppföljning, 2020-09-23 

- Bilaga 5 MKB, 2020-09-23 

- Protokoll SHBU 210125 § 9 

- Protokoll AU 210208 § 30 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Ks § 30  Dnr: 9021/55.109  
    SHBK-Dnr: SHBK-2020-718 

 

Kommunal tillstyrkan till ändringstillstånd 
för vindkraftsetablering Ivarsboda-
Gryssjön 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka ansökan 

om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda – 

Gryssjön. 

 

Ärendesammanfattning 
Sävar Vindkraft AB (ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB) 

ansöker om ändringstillstånd för den redan tillståndsgivna 

vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda - Gryssjön belägen i Umeå 

och Robertsfors kommuner, enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Ansökan om ändringstillstånd avser ökad totalhöjd, från 200 till 

270 meter, för 30 vindkraftverk – varav 18 ligger i Robertsfors 

kommun. I ansökan yrkar sökanden även om ändring av villkor 

angående iskast samt att igångsättningstid förlängs till 13 april 

2027, från tidigare 13 april 2025. Länsstyrelsen kan endast lämna 

tillstånd om kommunen tillstyrkt detta, därav denna remiss. 

Kommunens beslut att tillstyrka eller avstyrka kan inte villkoras. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2021-01-13) 

- Ansökningshandlingar gällande ändringstillstånd del 1 

- Ansökningshandlingar gällande ändringstillstånd del 2 

- Vindkraft i Umeåregionen – Översiktsplan (2010) 

- Översyn av förutsättningar för vindkraft i Umeå kommun 

(2016) 

- Protokoll SHBU 210125 § 6 

- Protokoll AU 210208 § 31 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige tillstyrka ansökan om ändringstillstånd för 

vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda – Gryssjön. 

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

finner att det vinner bifall. 
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   SHBK-chef 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

Ks § 31  Dnr: 9020/85.109 
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga 

beredningen av ”Medborgarfösrlag 1/2020: Angående 

industritomten i Ånäset” 

 

Protokollsanteckning 
Lars Tängdén (C): Önskar att motion 2/2018 bereds inför nästa 

Kommunstyrelsesammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunchef informerade om ej beredda medborgarförslag och 

motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- UPPFÖLJNING MOTIONER OCH BESLUT 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Kommunstyrelse föreslår 

Kommunfullmäktige att förlänga beredningen av 

”Medborgarfösrlag 1/2020: Angående industritomten i Ånäset” 
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 Ks § 32  Dnr:  
 

Delgivningar 
  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 22 februari 2021 § 32 och 

godkänner redovisningen. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas till styrelsen. 

 

Delgivningar  
- Protokoll BoU 2020-12-08 

 

- Redovisning av kränkande behandling månadsvis - BoU 2020-

12-08 

 

- Delgivningar BoU 2020-12-08 

 

- Överförmyndarnämnden i Umeåregionen 2020-12-16 protokoll 

 

- Protokoll BOU 2021-01-25 

 

- Redovisning av kränkande behandling månadsvis - BOU 2021-

01-25 

 

- Delgivningar BOU 2021-01-25 

- 20.187/600 Anmälan av delegationsbeslut gällande 

mottagande i särskolan 

- Information gällande arbetsintegrerad lärarutbildning 

 

- Protokoll TVU 2021-01-26 

 

- Protokoll SU 2021-01-26 

 

- Äldre- & handikappomsorgen 201001-201130 och 201201-

201231 

Hemtjänst                                                                                       

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS 201001-201130 och 201201-201231 
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  Forts. Ks § 32 
 

- Individ och familjeomsorgen 201001-201130 och 201201-

201231 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

                             

- IFO delegationslista 202010-20201231 i skriftlig form. 

 

- Protokoll SHBU 2021-01-25 

 

- Delgivningar Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-25 

Delegationsbeslut Miljö 

Delegationsbeslut Bygg 

Delegationsbeslut Färdtjänst 

Delegationsbeslut Bostadsanpassning 

Delegationsbeslut Samhällsbyggnadschef 

Meddelanden Miljö 

Meddelanden Bygg 

Meddelanden GVA/Fastighet 

Meddelanden Samhällsbyggnadschef  

 

- Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-01-27   

 

- Protokoll URBN 2021-01-27 (tillagd 2021-02-02, 12:30) 

- Bilaga Verksamhetsuppföljning 2020 

- Bilaga Bokslut 2020  UBRN 

- Bilaga Riskanalys och internkontrollplan Uppföljning Bokslut 

2020-12-31 

- Bilaga KS_KF_rapport Bokslut 2020 

- Bilaga Budget 2021 UBRN 

 

- Presentation från överförmyndarnämndens presidieträff 2020-

12-07 

 

- Umeåregionens PA-nämnd protokoll 2020-12-04 – justerat 
 

- Arbetsutskottets protokoll 2021-02-08 
 

- Tillsynsprotokoll - Inspektion av överförmyndarnämnden 

- Månadsrapport Nov 2020 Umeåregionens brand och 

räddningsnämnd 
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Forts. Ks § 32 
 

- Remiss avseende EU-kommissionens förslag till förordning om 

batterier (Förvaltningen har beslutat att ej yttra sig över denna) 

- 2020-12-18 E-post 

- Remissmissiv batteriförordningen 

- Proposal_for_a_Regulation_on_batteries_and_waste_batteries 

- Annexes battery regulation 

- SWD-2020-335-F1-EN-MAIN-PART-1 

- SWD-2020-335-F1-EN-MAIN-PART-2 

- SWD-2020-335-F1-EN-MAIN-PART-3 

 

- Uppdaterade taxor för Sotning och brandskyddskontroll för 

Robertsfors kommun.  

- Taxa brandskyddskontroll Robertsfors 2021-01-01 

- Sotningstaxa Robertsfors 2021-01-01 

 

- Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 

sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings-

skyddslagen | Viktig information från SKR (cirkulär 20:62) 

 

- Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 

samt bilagor till AB | Viktig information från SKR (cirkulär 

20:61) 

 

- Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig information 

från SKR, cirkulär 20:57 

 

- Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021 | Viktig 

information från SKR, cirkulär 20:59 

 

- Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, prognos 

2020–2022 | Viktig information från SKR, cirkulär 20:60 

 

- Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 

frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 

coronapandemin | Viktig information från SKR (cirkulär 21:02) 

 

- Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 

21:03) 
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Forts. Ks § 32 
 

- Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 

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

Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 21:04) 

 

- Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 

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

information från SKR (cirkulär 21:05) 

 
- Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 

21:06) 

 

- Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 

frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 

coronapandemin | Viktig information från SKR (cirkulär 21:07) 

 

- Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 

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

Covid-19 | Viktig information från SKR (cirkulär 21:08) 

 

- Nytt kunskapsunderlag med kortsiktiga prognoser från 

Nationella vårdkompetensrådet 

- Examinerade inom vårdutbildningar kortsiktiga prognoser 

 

- Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 | Viktig 

information från SKR (cirkulär 21:09) 

 

- Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 20 | Viktig information från 

SKR (cirkulär 21:10) 
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Ks § 33   Dnr:  
 

Övriga frågor 
  

Frågor rörande trafik och kollektivtrafik i södra 
kommundelen 
Lars Tängdén (C) önskade en redogörelse av Kommunchef rörande 

störningarna i södra kommundelen. Kommunchef presenterade 

problemen som har varit, däribland trafikproblem, söndergrävda 

fiberledningar och söndergrävda vattenledningar. Kommer ha ett 

avstämningsmöte 4 mars för att diskutera det som har hänt samt hur 

framtida misstag ska kunna undvikas. 
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   Tillväxtchef 
Kulturchef 

 

 

 

KS § 34  Dnr: 9021/14.109 
 

Beslut om Kulturstipendier 2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ((borttagen text från 

anslagsversionen 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 

- Protokoll TVU 210126 § 18 

- Protokoll AU 210208 § 38 
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KS § 35  Dnr:  
 

Individärende 
 

(Individärende) 
 

 

 

  



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2021-02-22           Sida 45         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Barn- och utbildningskontoret  

 

 

KS § 36 Dnr:  
 

Anmälan om skolpliktsbevakning  
 

Sekretessärende 

 


