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Plats och tid Kommunhuset samt via länk 2021-03-15, 09:00 – 11:50  

Ajournering 9:55 – 10:05, 10:45 – 10:50 
 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Erland Robertsson (C), v ordförande  

Marie Viberg (C)  

Sara-Mi Liljeholm (S), ersätter Ewa Marie Westerlund (S)  

Ove Lindström (S) (§§29-38) 

 

 

Övriga deltagare  
 

 

 
 

Carin Elofsson, samhällsbyggnadschef  

Ulrika Lindström, sekreterare 

Sara Forsberg, Bygglovshandläggare (§§ 18-37) 

Clarence Coulton, kommunsekreterare (§ 35) 

Dexter Sahlén, GVA-chef (§ 36) 

 

 

 

 

Utses att justera Erland Robertsson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 18-38 

 Ulrika Lindström  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 
 

Datum för anslags uppsättande                 2021-03-23 Datum för anslags nedtagande  2021-04-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Ulrika Lindström      
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Föredragningslista 
 
§ 18 Val av justerare 

§ 19 God kännande av föredragningslista 

§ 20 Information Länstransportplanen 

§ 21 Åkullsjön 23:4 m.fl.n 23:4 m.fl. - Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS) 

§ 22 Norrbotniabanan Gryssjön – Robertsfors och Robertsfors – 

Ytterbyn – Begäran om undantag från krav på bygglov för 

transformatorstationer 

§ 23 Remiss - Reviderat utpekande av riksintressen för 

kommunikationer TRV 2020/131663 

§ 24 Remiss utvidgat strandskydd 

§ 25 Trafikplats Sikeå E4, Sikeå 18:2 m fl – Planbesked för 

ändring/upphävande av detaljplaner 

§ 26 Månadsrapport  

§ 27 Årsredovisning 

§ 28 Ombudgeteringar av 2020 års investeringsmedel 

§ 29 Arbetssituation SHB 

§ 30 Uppföljning av motioner och medborgarförslag 

§ 31 Uppföljning internkontrollplan 2020 - SHB 

§ 32 Insamling av returpapper blir kommunens ansvar 

§ 33 Avgifter ÅVC (Fagerliden) 2021 

§ 34 Energi- och klimatrådgivning 

§ 35 Övriga frågor 

§ 36 Information från Samhällsbyggnadschefen 

§ 37 Delgivningar 

§ 38 (Individärende) 

 

https://docs.google.com/document/d/14CHV2BvJOkQBsVoQWcJQbX8JgBeHpDWg7AbFgguo1Ms/edit?usp=sharing
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 18 

 

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Erland Robertsson (C) utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 19 

 

Godkännande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  

Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslistan 
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SHBU § 20   Dnr: 

Information Länstransportplanen  

Samhällsbyggnadsutkottet beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadschef och byggnadsinspektör informerar om 

Länstransportplanen. 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Fastighetsägare Åkullsjön 23:4 

Fastighetsägare Borggård 1:1 

Länsstyrelsen 

 

 

 
SHBU § 21   Dnr: SHBK-2020-368 

 

Åkullsjön 23:4 m.fl. - Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 2 kap 5 § och miljöbalken 7 kap 18 e § att godkänna 

upprättad LIS-utredning för Åkullsjön. Området arbetas in i 

kommunens LIS-plan vid kommande revidering. 

Ärendesammanfattning 

En utredning om ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära 

läge (LIS-område) vid sjön Åkullsjön har tagits fram. Kommunen 

har möjlighet att peka ut LIS-områden som innebär att det är 

möjligt att uppföra byggnader närmare än 100 meter från 

strandlinjen, om en utveckling av bebyggelsen bedöms främja 

landsbygdsutvecklingen.  

Beslutsunderlag 

- Presentation: Ekonomisk uppföljning  

- Tjänsteskrivelse 2020-06-11 Ekonomisk uppföljning jan-maj 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-01) 

- Karta från sökande 

- LIS-utredning (februari 2021) 

- Länsstyrelsens yttrande (2021-01-13) 

- Yttrande från Borggård 1:1 (2021-02-24) 

- Strandskydd i Umeåregionen (2013) 

- Strandskydd, LIS, Robertsfors kommun (2013) 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Trafikverket 
 

 

 
SHBU § 22   Dnr: SHBK-2021-139 

Norrbotniabanan Gryssjön – Robertsfors och 
Robertsfors – Ytterbyn – Begäran om undantag 
från krav på bygglov för transformatorstationer 
Revidering av taxa för ärenden enligt PBL 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 2.8 och med stöd av lagen om byggande 

av järnväg (1995:1649) 2 kap 2 § 4 st och plan- och 

byggförordningen (2011:338) 6 kap §§ 1 och 2 att de 

transformatorstationer för Norrbotniabanan som fastställs i 

järnvägsplan 03 delen genom Gryssjön – Robertsfors samt 

järnvägsplan 04 delen genom Robertsfors – Ytterbyn undantas från 

kravet på bygglov. 

Ärendesammanfattning 

Trafikverket har begärt kommunens medgivande till undantag från 

krav på bygglov för de transformatorstationer som Trafikverket 

planerar längs Norrbotniabanan. Det gäller sträckorna Gryssjön – 

Robertsfors och Robertsfors – Ytterbyn. Ärendet gäller sju 

transformatorstationer som alla ligger inom järnvägsfastighetens 

stängsel. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-02-16) 

- Skrivelse från Trafikverket (2021-02-09) 

- Plankartor 

- Exempelritning över transformatorstation 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Länsstyrelsen 
 

 

 
SHBU § 23   Dnr: SHBK-2021-118 

Remiss - Reviderat utpekande av riksintressen 
för kommunikationer TRV 2020/131663 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 2.8 att meddela att Robertsfors kommun 

avstår från att lämna synpunkter. 

Ärendesammanfattning 

Länsstyrelsen har fått Trafikverkets förslag till reviderat utpekande 

av riksintressen för kommunikationer på remiss och begär 

kommunens synpunkter. Förslaget är att tre riksintressen ska läggas 

till och fem riksintressen ska tas bort: 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 

363/E12/92 

Järnväg Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 

 

Inga av dessa anläggningar ligger inom Robertsfors kommun eller i 

dess närhet.. 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) 

- https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/samhallsplanering/Riksintressen/remissnytt-utpekande-

av-riksintressen-2021/ 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Länsstyrelsen 
 

 

 
SHBU § 24   Dnr: SHBK-2021-124 

 

Remiss - Utvidgat strandskydd i Robertsfors 
kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 2.8 att meddela Länsstyrelsen att 

Robertsfors kommun vidhåller sitt tidigare ställningstagande enligt 

beslut i Allmänna utskottet 2014-04-15 § 34. 

Reservation 

Erland Robertsson (C) och Marie Viberg (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Erland Robertssons (C) yrkande. 

Ärendesammanfattning 

Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till beslut om utvidgat 

strandskydd inom några områden i kommunen på remiss. 

Länsstyrelsen har redan 2014 tagit motsvarande beslut om att 

utvidga det generella strandskyddet i elva områden längs kusten 

och på fyra öar i kommunen. Under processen förbisåg 

Länsstyrelsen att annonsera i post- och inrikes tidningar som 

föreskrivs i delgivningslagen. Delgivningsprocessen görs därför 

om. De områden som berörs har samma utbredning som och 

innebär ingen förändring jämfört med de områden som berördes av 

det beslut som togs 2014. Allmänna utskottet yttrade sig den 

gången och hade inget att erinra mot förslaget. 

 

Eftersom inget ändrats i sak föreslår samhällsbyggnadskontoret att 

kommunen besvarar remissen med att kommunen vidhåller tidigare 

ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) 

- Beslut från Allmänna utskottet 2014-04-15 § 34 

- Utvidgat strandskydd i Västerbotten 

Yrkande 

Erland Robertsson (C) yrkar att: Med hänvisning till liggande 

översiktsplan och Robertsfors kommuns ändrade uppfattning 

gällande befolkningsutveckling och expansion bör ärendet 

överlämnas till Kommunstyrelsen för att ompröva dåvarande 

(2014) Allmänna utskottets beslut. Samt att Kommunstyrelsen  
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Länsstyrelsen 
 

 

 

beslutar i ärendet i enlighet med översiktsplanens intensioner, 

förutsättningar och bedömningar. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Erland Robertssons (C) yrkande mot 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut och finner att 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut vinner bifall. 

Omröstning begärs  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-

röst för att besluta i enlighet med Samhällsbyggnadsutskottets 

förslag till beslut att vidhålla tidigare ställningstagande. 

Nej-röst för att besluta i enlighet med Erland Robertssons (C) 

yrkande om att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. 

Omröstningsresultat 

Omröstningsresultat: med 2 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar 

Samhällsbyggnadsutskottet att vidhålla tidigare ställningstagande 

då ordförande Carl-Johan Pettersson (S) har utslagsröst. 

 

  
Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Sara-Mi Liljeholm (S) X   

Erland Robertsson (C)  X  

Marie Viberg (C)  X  

Summa 2 2  

.
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg  

 

 
SHBU § 25   Dnr: SHBK-2021-195 

 

Trafikplats Sikeå E4, Sikeå 18:2 m fl – 
Planbesked för ändring/upphävande av 
detaljplaner 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 2.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 5 kap 2 § att bevilja positivt planbesked för upphävande 

av detaljplan P 14/1 samt ändring/delvis upphävande av detaljplan 

P 1976/95. Intrånget i detaljplan BYG 2082 bedöms utgöra en liten 

avvikelse. Planarbetet syftar till att en vägplan för trafikplats Sikeå 

E4 ska kunna fastställas.  

Ärendesammanfattning 
Trafikverket planerar för en ny planskild trafikplats vid E4 i Sikeå. 

Åtgärden innebär att mer mark behöver tas i anspråk för 

väganläggningen. Nuvarande detaljplaner i området kommer att 

beröras av vägplanen och behöver därför upphävas eller ändras för 

att vägplanen ska kunna fastställas. Trafikverket har begärt 

yttrande från kommunen om intrånget i en av detaljplanerna kan 

bedömas utgöra en liten avvikelse. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-03) 

- PM Detaljplaner (2021-03-02) 

- Begäran om yttrande över avvikelse (2021-03-02) 

- Karta över vägområdet 

- Trafikverkets förtydligande om plankostnader (2020-08-24) 

- Befintlig detaljplan P 14/1 

- Befintlig detaljplan P 1976/95 

- Befintlig detaljplan BYG 2082 
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SHBU § 26   Dnr:  

 

Månadsrapport 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadschef redovisar månadsrapport för 

Samhällsbyggnadssektorn. 

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport 
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   SHB-chef 

GVA-chef 

Kostchef 

Städchef 

Fastighetschef 

G 

 

 
SHBU § 27   Dnr: SHBK-2021-202 

 

Årsredovisning 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna årsredovisning 

2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 för 

samhällsbyggnadsektorns verksamhetsområden. Sammanvägt gör 

utskottets verksamheter ett överskott på 2 546 tkr.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) 

- Årsredovisning 2020 

 
. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2021-03-15      Sida 14 (24) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunsekreteraren 
Kommunchef 

Samtliga kontrollansvariga i Internkontrollplanerna 

 

 

 
SHBU § 28   Dnr: SHBK-2021-196 

 

Uppföljning internkontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets 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 (2021-03-02)  

- Uppföljning av Internkontrollplan - till årsredovisning 2020 

(2021-02-10)  

- 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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   - Ekonomikontoret 
- GVA-chef 

- Fastighetschef 

- Administratör Renhållning 

 

 

 
SHBU § 29   Dnr: SHBK-2021-174 

Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

ombudgetera investeringsmedel från 2020 till 2021 med 14 775 tkr 

enligt bilaga PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020. 

Ärendesammanfattning 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-

04-27 framgår att investeringar som påbörjats kan rullas vidare 

över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråktagits för 

projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då 

tydligt särredovisade.  

 

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit 

budgetmedel och ett projektnummer och där det planeras för att det 

kommer att genomföras kan få föra med sig anvisade medel till det 

nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av 

fullmäktiges som ger tillstånd till eventuell överföring av 

investeringsmedel. Kvarstående medel i olika klumpanslag kan 

däremot ej överföras. 

 

En uppföljning av investeringsbudget 2020 har gjorts avseende 

genomförda, påbörjade och ej påbörjade investeringar (se bilaga 

PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020). För år 2020 fanns 

totalt  37 705 tkr avsatta för investeringsändamål i sektor 

samhällsbyggnad. Av dessa har 25 711 förbrukats (68%). 

Påbörjade investeringar och planerat genomförande under 2021 

motsvarar ett belopp på 14 775. Färdigställda investeringar uppgår 

till ett redovisat belopp på 23 452 tkr vilket är 11% mer än 

budgeterat belopp på 21 099 tkr.  

 Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-02-23) 

-  PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020 (inkl förslag till 

ombudgetering) 

-  PM: Uppföljning av investering nya förskolan. 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 
SHBU § 30   Dnr:  SHBK-2021-210 

 

Arbetssituation SHB 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

- att uppdra till SHB-chef att rekrytera en 

handläggare/administratör enligt bilaga 

- att från kommunstyrelsen äska ett tillskott på 550 tkr utöver 

årlig uppräkning i budget 2022. 

Ärendesammanfattning 

Arbetsbelastningen på Samhällsbyggnadskontoret är inte hanterbar 

idag. Genom åren har förändringar gjorts där bland annat tjänst 

som administratör för byggkontoret tagits bort och minskats till 

50% av en heltid och arbetsuppgifterna har lagts på 

verksamhetssekreterare. Tjänsten som 

trafiksamordnare/handläggare är ett hopplock av olika 

arbetsuppgifter som överförts till SHB från andra sektorer. 

Sammantaget är bedömningen att det krävs en 

handläggare/administratör för hantera den nuvarande och 

kommande arbetsbelastning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) 

- PM: Arbetssituation SHB 2021-03-04 

 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KK0-dv-fZhVzzKTsMP5x064xLT4-3FYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-aExUOC766nVBpqkA4uGi0Tn0glthWez/view?usp=sharing
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SHBU § 31   Dnr:   

Uppföljning av motioner och medborgarförslag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 §162 att samtliga utskott 

vid varje sammanträde ska ha en uppföljning av de 

medborgarförslag och  motioner som berör deras utskott. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning av motioner och medborgarförslag    
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   GVA-chef 

Administratör Renhållning 
 

 

 

 
SHBU § 32   Dnr:  SHBK-2021-176 

 

Insamling av returpapper blir kommunalt ansvar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Utskottet tackar för informationen och uppdrar till verksamheten att 

komma med förslag på hur insamling av returpapper ska 

organiseras i Robertsfors kommun. 

Utskottet beslutar att informationen skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva 

producentansvaret för returpapper. Den 1 januari 2022 tar 

kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av 

returpapper.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-02-25 

- PM: Returpapper - Vägledning för kommuner att hantera nytt 

kommunalt ansvar för insamling och återvinning (Avfall 

Sverige 2021-02-21) 
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   Ekonom SHB 

Administratör renhållning 

SHB-chef 

GVA-chef 

 

 

 
SHBU § 33   Dnr:  SHBK-2021-204 

 

Avgifter ÅVC (Fagerliden) 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. nya avgifter enligt bilaga ”Avgifter ÅVC 2021” införs from 

2021-06-01. 

2. revidera ”Renhållningstaxa Robertsfors kommun” § 2 och  

§ 3 med de nya avgifterna enligt punkt 1. 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Robertsfors 

kommun 2019-12-02, §113 (dnr 9019/385.109). Denna började 

gälla from 2020-03-01. Renhållningstaxan reviderades 2020-06-22, 

§84. 

Ramavtal avseende omhändertagande av farligt avfall är tecknat 

mellan Umeå kommun och Stena Recycling AB, började gälla 

2021-01-01 med ny prislista. Robertsfors kommun är 

avropsberättigade och bundna till detta avtal. Priser för 

omhändertagande av annat avfall från ÅVC är också justerade, 

bland annat utifrån index. Den förändrade prisbilden är 

anledningen till att Robertsfors kommun behöver anpassa sina 

avgifter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-02-24) 

- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2019-12-02 §113 

- Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2020-06-22 §84 

- Renhållningstaxa-2020-191202-KF-§-113-reviderad-200622-

KF-§-84 

- Bilaga ”Avgifter ÅVC 2021” 2021-02-24
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 
 

 

 
SHBU § 34   Dnr:  SHBK-2021-200 

 

Energi- och klimatrådgivning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation E 5.2 att 

ansöka om statsbidrag och delta i samverkan inom Energi- och 

klimatrådgivning 2021-2022 enligt avtal i bilaga.  

Ärendesammanfattning 
Energimyndigheten har lämnat ut förutsättningarna för 

energirådgivningen för 2021 och 2022. Till att börja med blir det 

bara för dessa två år men med förhoppning om att man jobbar på en 

tanke om att kunna komma vidare med ett mer ”rullande” 

förfarande från 2023. I stort är det likadana förutsättningar som 

tidigare. 

Vännäs kommun har inkommit med en förfrågan om Robertsfors 

kommun vill ingå i en samverkan med övriga kranskommuner 

avseende energirådgivning. Genom en samverkan kan vi genom 

bidraget få till en gemensam energirådgivare som kan förse våra 

kommuninvånare och småföretag med information/stöd samtidigt 

som vi får en person som håller oss uppdaterade om aktuellt i 

omvärlden. 

Det är frågan om ett självkostnadsprojekt där vi genom samverkan 

hjälps åt vilket innebär att det inte krävs någon kommunal insats.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) 

- Avtal om samarbete/samordning inom Energi- och 

klimatrådgivning 2021 till 2022  
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SHBU § 35   Dnr:  

 

Övriga frågor 

Digital justering av protokoll 

Erland Robertsson (C) frågar hur det går med arbetet att införa 

digital justering av protokoll. Han undrar också ifall 

närvarorapporteringen vid politiska sammanträden som sker via 

länk går att förenkla.  

 

Clarence Coulton, kommunsekreterare svarar på frågorna. 

Angående traktor som gått genom isen. 

Marie Wiberg undrar vad det finns för regler kring plogning av 

isbanor för bilkörning på sjöar och ifall aktiviteten eller olyckan 

kan leda till en miljöbrottsanmälan. 

 

Samhällsbyggnadschefen informerar att frågan hanteras av 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som har ett pågående ärende. 
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SHBU § 36   Dnr: 

 

Information från samhällsbyggnadschefen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för information. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerar om: 

- Sjukfrånvaro inom sektor SHB  

- Investeringsplanering GVA 

- Åtgärder reningsverk i Robertsfors 

- Läget på fastighet och behov framåt 

Dexter Sahlen, GVA-chef, informerar kring en framtida flytt av 

Fagerliden 
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SHBU § 37   Dnr:  

 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 15 mars 2021 § 37 

och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Delgivningar 
Delegationsbeslut Miljö 

Delegationsbeslut Bygg 

Delegationsbeslut Färdtjänst 

Delegationsbeslut KS presidium 

Meddelanden Miljö 

Meddelanden SHB 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

Verksamhetsutövaren 
 

 

 

 
SHBU § 38   Dnr:  

 

Individärende 




