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Beslutande Gun Ivesund (S) 

Kjell-Åke Nilsson (S) 

Per Boström Johansson (S)  

Lars Tängdén (C) 

Desiree Coulton (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 

Clarence Coulton, sekreterare 

Magnus Hansson, Tillväxtchef 

Kenneth Isaksson (M), närvarande ersättare  

Jan Paulsson, Projektledare NIS 6.0 (§§20-23) 

Sara-Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare 

 

 

  

 
 

Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  20-35 

 Clarence Coulton  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 

Datum för anslags uppsättande                  2021-03-19 Datum för anslags nedtagande    2021-04-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence Coulton 
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Tvu § 20   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Tvu § 21    Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Tvu § 22    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Åsa Svanström närvarade inte på mötet, varpå Jan 

Paulsson informerade kort om projektets verksamhet som har 

anpassats utifrån Covid-19. 
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Tvu § 23  Dnr:  

 
Återrapport projekt NIS 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Jan Paulsson informerade om projektets verksamhet. 
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Tvu § 24    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 och förhandlingarna 

kring denna.  
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   Petra Andersin  

 

 

 Tvu § 25  Dnr:  

 
Månadsrapport januari 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 
Per Boström Johansson (S): Önskar att Arbetsmarknadskonsulent 

presenterar ungdomsarbetslöshetssiffrorna under nästa 

Tillväxtutskottssammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

januari presenterades.  

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport januari 
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Tvu § 26   Dnr:  
 

Information om Arbetsutskottets 
förtydligande av arvodesreglementet 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Under Arbetsutskottets sammanträde 2021-02-08 beslutade 

Arbetsutskottet om ett antal förtydliganden rörande 

Arvodesreglementet. Således har det ansetts lämpligt att informera 

utskotten om detta med en särskild informationspunkt. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll AU 210208 § 5 (Förtydligande Arvodesreglemente) 
- Protokoll AU 210208 § 34 (förtydligande avseende förlorad 

arbetsförtjänst vid presidieträffar) 
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Tvu § 27  Dnr: 9021/77.109 
 

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 

internkontroll 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-30 § 157 § 9 att resultatet 

från uppföljning av internkontrollplanen 2020 ska redovisas för 

styrelsen i samband med årsrapportens upprättande. En rapport har 

nu upprättats och samtliga efterfrågade kontrolluppgifter har listats 

i dokumentet, däremot har inte samtliga kontrolluppgifter besvarats 

vid rapportens upprättande. Utskotten har möjlighet att skicka med 

kompletterande information, dock är det enbart Kommunstyrelsen 

som kan godkänna uppföljningen. Politiken har även möjlighet att 

inkomma med synpunkter och önskemål som ska tas i beaktande 

inför att nästa internkontrollplan (för år 2022) ska upprättas. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Uppföljning Internkontrollplan 2020 - 2021-

03-02 

- Uppföljning av Internkontrollplan - till årsredovisning 2020 

(2021-03-04) 

- Bilaga 1 - förslag Reservkraftsplanering 

- Bilaga 2 Protokollsutdrag UBRN 

- Bilaga 2.1 Riskanalys och internkontrollplan Uppföljning 

Bokslut 2020-12-31 

- Bilaga 3 Kommunstyrelseuppdrag 
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Tvu § 28   Dnr: 9021/108.109 
 

Årsredovisning 2020 / Tillväxtutskottets 
verksamhetsberättelse 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsbokslut och verksamhetsberättelse för Tillväxtutskottets 

verksamheter 2020. 
 

Ärendesammanfattning 
Verksamhetsplanen 2020  för verksamheter  inom 

Tillväxtutskottets verksamhetsområde. Tillväxtutskottet har gjort 

ett positivt resultat. Till stora delar beror det på mycket god 

kostnadsmedvetenhet i sektorn, projekt som genomförts samt de 

facto att integrationsenheten gjorde ett större överskott än beräknat. 

Integrations överskott beror på att en del av enhetens sparad 

överskott fallit ut på året. Det sparade överskottet ska användas för 

att täcka kommunens kostnader för år 3 och 4 innan de etablerat sig 

på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten har varit extremt bra 

på att få ut människor i arbete, vilket lett till att det inte är så hög 

andel som går på försörjningsstöd längre. 

 

Beslutsunderlag 
- Tillväxt 2020 årsbokslut verksamhetsberättelse 

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2020 
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Tvu § 29   Dnr: 9021/109.109 
 

Ombudgetering av investeringar 2020 till 
2021  

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att 

ombudgetera investeringsmedel från 2020 till 2021 enligt 

tjänsteskrivelse - Bevilja ombudgetering av investeringarna, totalt 

204 000 kr. 

 

Ärendesammanfattning 
Varje år avsätter Robertsfors Kommun viss del till investeringar 

enligt Plan- och budget. Det utrymmet ska motsvara 

avskrivningskostnaderna för koncernen årligen. Under åren görs  

som vanligt flertalet investeringar i koncernen. Tillväxt 

investeringar är förhållandevis små men av vikt för både 

medborgare och koncern i stort. Under året har Tillväxt hållit i 16 

st investeringsprojekt. Många av projekten kan upplevas små men i 

en tight budget så fyller dessa en mycket stor funktion för 

kommunen i helhet och koncernen i synnerhet. 

  Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse investeringar 2020 

- Plan- och budget 2021 
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Tvu § 30   Dnr: 9017/102.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 4/2017 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 4/2017. 

 

Ärendesammanfattning 
Medborgarförslag 4-2017 handlar om att få till ett längre 

samarbetsprojekt mellan kommunens föreningsliv  och 

Tundalsskolans högstadium och ämnet elevens val. Vid kontakt 

med skolan så finns idag inte tiden att  arbeta med detta och 

skolverket genomför just nu en utredning om att ta bort elevens val 

till förmån för andra  vanliga ämnen men även sexualkunskap och 

mer rörelse bland annat. Det är redan nedkortat till 60 min sedan  

läsåret 2019/2020.  

 

Medborgaförslaget i sig är intressant men kanske bör en annan 

modell ses över alternativt att idrottens  utvecklingsråd tillsammans 

med RF – SISU Västerbotten ser över om man kan 

hjälpa/peppa/initiera föreningarna med föryngring i styrelsearbetet. 

Detta gäller även i kulturrådet och i övriga råd där föreningar  idag 

ingår. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag 4-2017 

- Medborgarförslag 4-2017  
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Tvu § 31   Dnr: 9020/267.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 5/2020 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag 5/2020. 

 

Ärendesammanfattning 
Vid besök på Mårtensgatan framkom det ett önskemål om att en 

boulebana skulle kunna vara ett trevligt sätt att umgås och ha 

trevligt på. Gärna om det fanns en utomhusmöbel och någon bänk 

där man tillsammans kunde sitta och fika.  

 

Vid okulär kontroll av Mårtensgatan så går det rent teoretiskt att 

bygga en boulebana där. Idag finns de boulebana på Bruksudden 

och kommunen går in med medel i den när det behövs mer 

stenmjöl, bänkar, planteringar etc. Anläggningen idag som finns på 

Bruksudden är mycket fin och går att använda av medborgare eller 

besökare. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 5/2020 

- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 5-2020 
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   Kommunstyrelsen 
Tillväxtchef 

 

 

 

Tvu § 32   Dnr: 9021/111.109 
 

Önskan om förändrade mål och äskande 
från Tillväxtutskottet (för budget 
efterföljande tre år) 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet önskar att Kommunstyrelsen till kommande Plan- 

och budgetprocess genomför en översyn kring en eventuell flytt av 

Lärcentrum till Arbetsmarknadsenheten. 

 

Tillväxtutskottet ger Tillväxtchef i uppdrag att till framtida 

sammanträde ta fram ett underlag avseende en uppstart av 

Robertsfors Fritid via Bruksam. 

 

Ärendesammanfattning 
I enlighet med gällande Plan och budgetdokument 2021-23 8 (se 

sida 8) har utskotten möjlighet att skicka med önskemål om 

förändrade mål och äskanden till Kommunstyrelsen, inför arbetet 

med budgeten för efterföljande 3 år. Med dessa önskemål i 

beaktande kommer ett nytt Plan- och budgetdokument tas fram.  

 

Robertsfors Fritid skulle initialt dras med större 

investeringskostnader – traktor, is-aggregat, skoter. År två endast 

personalkostnad. Detta utifrån befintlig verksamhet på Bruksam.  

 

Detta för att kvalitetssäkra isar, skidspår m.m. för Jenningskolan, 

Tundalsskolan, Lillskogensförskola samt centralorten Robertsfors. 

Därutöver finnas som understöd för övriga skolor i kommunen.  

 

Angående lärcentrum till arbetsmarknadsenheten bör en utredning 

initieras under 2021. 

 

Beslutsunderlag 
- Plan och Budget 2021-23 

- Tjänsteskrivelse önskemål 

 

Yrkande 
Lars Tängdén (C): Yrkar att  

Tillväxtutskottet önskar att Kommunstyrelsen till kommande Plan- 

och budgetprocess genomför en översyn kring en eventuell flytt av 

Lärcentrum till Arbetsmarknadsenheten. 

 

Tillväxtutskottet ger Tillväxtchef i uppdrag att till framtida 

sammanträde ta fram ett underlag avseende en uppstart av 

Robertsfors Fritid via Bruksam. 
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   Kommunstyrelsen 
Tillväxtchef 

 

 

 

Forts. Tvu § 32 
 

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

finner att det vinner bifall. 
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Tvu § 33   Dnr:  
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen. 

 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef redogjorde för arbetet med aktuella medborgarförslag 

och motioner. 

 

Beslutsunderlag 
- motioner och medborgarförslag 
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Tvu § 34  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen som förtecknats i 

protokoll den 16 mars 2021.  

 

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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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 35  Dnr:  
 

Övriga frågor 
 

Information om UR-nära 
Kjell-Åke Nilsson (S): Undrar om hur läget ser ut med 

byautvecklingsgrupperna, då det är viktigt att detta fungerar när 

UR-nära ska påbörja sina ansökningar. 

 

Tillväxtchef informerade om arbetet i denna fråga, LEADER och 

berättade även om en Landsbygdsutvecklingsstrategin som 

Umeåregionen har tagit fram. 
 
 

Hemsidan och Norrbotniabanan 
Desiree Coulton (C): Undrar om något kring Norrbotniabanan 

kommer läggas ut på vår hemsida framöver. 

 

Tillväxtchef tar med sig frågan till verksamheten. 

 

 

Fråga avseende etablering av laddstation 
Per B Johansson (S): Undrar om etablering av laddstation för 

elbilar i Robertsfors och vad som händer med den lokala aktören 

som tidigare sade sig planera för en sådan etablering. 

 

Tillväxtchef återkommer med mer information till kommande 

Tillväxtutskottssammanträde. 
 

 

  


