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Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S) 

Petra Andersin (S) 

Robert Lindgren (S)  

Lars Tängdén (C) 

Ingrid Sundbom (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

 
 

 

Clarence Coulton, sekreterare  

Kenneth Isaksson (M), Insynsplats  

Paavo Roukojärvi (V), Insynsplats  

Gun Ivesund (S), närvarande ersättare  

Carl-Johan Pettersson (S), närvarande ersättare  

Anders Persson, Kommunchef  

Sara Häggström, Personalstrateg (§§42-49) 

Eeva-Liisa Purolainen, Bou-chef (§§42-55 

Anna Falk, Ekonomichef (§§42-55) 

Dante Dahlgren, IT-stöd  

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 42  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

dagens protokoll. 
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Au § 43  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan.  
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Au § 44  Dnr:  
 

Sekretessärende 
 

(Sekretess) 
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   Ekonomikontoret  

 

 

Au § 45  Dnr:  
 

Månadsrapport januari 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 

Protokollsanteckning 

Robert Lindgren (S): Önskar att tidigare siffror kompletteras till detta 

ärende inför att underlaget lyfts vid kommande 

Kommunstyrelsesammanträde. 

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för januari.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport januari  
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Au § 46  Dnr: 9021/96.109 
 

Uppsiktsplan 2021 KS 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer uppsiktsplan 2021 i enlighet med bilagt 

förslag i tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse Uppsiktsplan 2021 KS 

2021-03-01”. 

 

Ärendesammanfattning 
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens 

verksamhet, ge kommunens övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor 

och se till att övergripande riktlinjer om drift, personaladministration, 

ekonomisk förvaltning, intern kontroll m.m. utfärdas och att dessa 

riktlinjer följs. Detta ansvar föreligger även de gemensamma nämnder 

och styrelser, vilka är en del av kommunens ansvar. Styrelsen ska 

utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, 

kommunalförbund, bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och 

ideella föreningar där kommunen är intressent genom direkt eller 

indirekt ägande. Med denna skyldighet följer följande uppgifter: 

 

- Styrelsen ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande 

uppsikten ska genomföras. 

- Styrelsen ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en 

skyldighet för ev företag att lämna de uppgifter styrelsen 

behöver för att fullgöra sin uppsiktsplikt. Styrelsens uppgifter 

i den övergripande styrningen av dessa företag ska framgå av 

den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige om Robertsfors 

kommun har bolag. 

- Styrelsen ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vid 

avvikelser ska styrelsen lämna åtgärdsförslag till fullmäktige. 

- Om avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag 

etc. informeras om förhållandet och vid mer allvarliga 

avvikelser ska styrelsen lyfta frågan till fullmäktige för 

eventuella åtgärder. 

 

Styrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, 

departement och statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för 

kommunens verksamhet och ta initiativ till kompletterande lokala 

åtgärder. Kommunstyrelsen skall regelmässigt rapportera till 

fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen skall fastställa 

kommunövergripande attestreglemente samt tillhörande 

tillämpningsanvisningar samt fatta erforderliga beslut som säkerställer 

fungerande attestordning. 
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Forts. Au § 46  
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Uppsiktsplan 2021 KS 2021-03-01 
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Au § 47  Dnr: 9021/130.109 
  

Rapport om Robertsforshälsans 
verksamhet, i enlighet med tidigare 
uppsiktsplan 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att tacka för informationen och 

lägga ärendet till handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 

Genomgång av avrapporteringsskrivelsen som Robertsforshälsan 

har skickat till Robertsfors Kommunstyrelse. 

 

Beslutsunderlag 
- Rapport till Kommunstyrelsen 2020 
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Au § 48  Dnr: 9021/116.109 
 
 

Beslut om godkännande av förslag till 
svar på inkomna yrkanden inför 
löneöversyn 2021. 

 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet godkänner förslag till svar på inkomna yrkanden 

inför löneöversyn 2021. 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige har inför året 2021 fastslagit ett utrymme för 

personalkostnadsökning om 2,5 % för budgetåret 2020. Det innebär 

att lönekostnadsökningarna totalt inte kan överskrida det utrymmet 

utan att det skulle ge en direkt effekt på budgetefterlevnad, 

personaltäthet mm. I jämförelse kan man se årstakten för det sk 

märket på den svenska arbetsmarknaden som för avtalsåren 2020, 

2021 och 2022 ligger på 2,23%.  

 

Löneåret 2020 kom att präglas av att ett stort antal centrala 

kollektivavtal löpte ut. Det i samverkan med en världsomfattande 

pandemi gjorde att förhandlingar bordlades och avtalsåret 2020 

landade i nya avtal from 1 november 2020. Det innebar att mkt av 

det arbete vi normalt sett gör under året kom att skjutas ur fas med 

konsekvenser som sträcker sig in i löneåret 2021 gällande ex analys 

och statistikuttag på både regional likväl som nationell nivå.  

 

Sju fackliga organisationer har hittills inkommit med yrkanden till 

årets löneöversyn. I skrivande stund är två fackliga organisationer, 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, i aktiv förhandling av 

nya avtal på nationell nivå och löneöversynen för dess medlemmar 

är i väntan på nytt avtal med start 1a april. Det innebär att 

kompletteringar till deras yrkanden kan komma i efterhand när 

avtalet är klart.  

 

Svar har tagits fram med en likalydande inledning som hanterar de 

delar som alla sju yrkanden hade gemensamt. Förutom denna 

inledning har varje yrkandes unika delar besvarats. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjskr, svar på yrkanden löneöversyn 2021 

- Svar yrkande Fysioterapeuterna 2021 

- Svar yrkande SV arbetsterapeuter 2021 

- Svar yrkande Kommunal 2021 

- Svar yrkande Skolledarna 2021 
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Forts. Au § 48 

 

- Svar yrkande Lärarnas Riksförbund 2021 

- Svar yrkande Lärarförbundet 2021 

- Svar yrkande Vision 2021 lön 

- Yrkanden Fysioterapeuterna 2021 

- Yrkande Fysioterapeuterna 2021 Bilaga 

- Yrkanden Sveriges Arbetsterapeuter 2021 

- Yrkande Kommunal 2021 

- Yrkande Skolledarna 2021 

- Yrkande Lärarnas Riksförbund 2021 

- Yrkande Lärarförbundet 2021 

- Yrkande Vision 2021 
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Au § 49   Dnr: 9021/117.109 
    

Löner för vikarier under 19 år samt 
ferieungdomar 2021 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att  

- fastställa 2021 års lönenivå för vikarier under 19 år samt 

löner för ferieungdomarnas till samma nivå som låneåret 

2020. 

 

- en utvärdering av feriearbetena genomförs efter sommaren, 

inför framtida sommarjobb. 

 

Ärendesammanfattning 

Den senaste översynen av löner för vikarier under 19 år och 

ferieungdomar gjordes 2020. Personalstrateg föreslår en bibehållen 

lönenivå då det centrala kollektivavtalet, HÖK, bibehåller samma 

ersättningsnivåer utan justeringar till löneåret 2022. 

 

Förslag till lönenivå 2021: 

Ferieungdomar 

15 år               75 kr/tim 

16 år               80 kr/tim 

17 år               93 kr/tim 

18 år               103 kr/tim 

Vikarier under 19 år                                       

17 år                               17 000:-  (103,03 / tim)     

1 år på yrkesförberedande program  18 500:-(112,12 kr/tim)      

18 år        18 500:-   (112,12 /tim)    

                     

 2 år på yrkesförberedande program        20 000:-(121,21kr/tim)        

 

Beslutsunderlag 
- 2021 Tjänsteskrivelse löner vikarier under 19 år 

ferieungdomar 
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Forts. Au § 49 

 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar om ett tillägg i beslutet, att en 

utvärdering av feriearbetena genomförs efter sommaren, inför 

framtida sommarjobb. 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Kommunsekreterarens förslag till proposition och 

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) tilläggsyrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall. 
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Au § 50   Dnr: 9021/93.109 
    

Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens systemstöd 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunchef får till uppdrag att 

upprätta en digitaliseringspolicy under våren 2021. 

 

Ärendesammanfattning 

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av kommunens revisorer 

granskat kommunens hantering av systemstöd. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 

säkerställt att verksamheternas systemstöd fungerar på ett 

ändamålsenligt sätt. Denna rapport har skickats till 

Kommunstyrelsen, men även Kommunfullmäktiges presidium för 

kännedom. 

 

Kommunchef berättade om förvaltningens nuvarande arbete, 

däribland framtagandet av en digitaliseringspolicy och 

verksamheternas separata digitaliseringshandplaner. Ekonomichef 

presenterade planen för införskaffandet av ett nytt Ekonomisystem. 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse avseende granskningsrapport 

- Granskningsrapport 

- Protokoll KF 210308 § 18 (beslut från KF riktad till KS) 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att 

Kommunchef får till uppdrag att upprätta en digitaliseringspolicy 

under våren 2021. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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Au § 51  Dnr: 9021/113.109 
    

Landsbygdsutvecklingsstrategi 
Umeåregionen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen. 

  

Ärendesammanfattning 

Umeåregionrådet gav i februari 2019 Umeåregionens 

kommunchefsgrupp i uppdrag att ta fram en gemensam 

landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionen.  

 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun 

tillsattes för att leda strategiarbetet. Resultat från olika 

medborgardialoger, SWOT-analyser, workshops och lokala samtal 

har inarbetats i materialet. Det slutgiltiga strategiskrivandet har 

utförts av en inom arbetsgruppen utsedd skrivargrupp.  

 

Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för 

samarbete och samverkan mellan kommunerna i frågor som rör 

landsbygdsutveckling i Umeåregionen. De åtta fokusområden som 

lyfts fram i dokumentet pekar ut riktningen för samarbete och 

samverkan inom Umeåregionen när det gäller att stärka de värden, 

resurser och den attraktiva livsmiljö som våra landsbygder 

erbjuder.  

 

Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument, 

planer, strategier, målbilder eller beslut.  

 

Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den 

25 februari 2021. Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun 

antar dokumentet.  

 

Beslut delges Umeåregionens kansli. 

 

Beslutsunderlag 
- Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 

- Tjänsteskrivelse LBU-strategi 20210311 
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Au § 52  Dnr: 9021/77.109  
BoU Dnr: 21.039/600  
SHBK Dnr: SHBK-2021-196  
SU-Dnr: 7021/23.700 

    

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 
 

Arbetsutskottets 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 (2021-03-18) 

(Uppdaterad version efter SHBU och Ekonomicheftillägg) 

- Bilaga 1 - förslag Reservkraftsplanering 

- Bilaga 2 Protokollsutdrag UBRN 

- Bilaga 2.1 Riskanalys och internkontrollplan Uppföljning 

Bokslut 2020-12-31 

- Bilaga 3 Kommunstyrelseuppdrag 

- Protokoll Bou 210315 § 24 

- Protokoll SHBU 210315 § 28 

- Protokoll TVU 210316 § 27 
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Au § 53 Dnr: 9021/108.109  
Bou Dnr 21.035/600  
SHBK Dnr: SHBK -2021-202  
SU dnr  7021/33.700 

    

Årsredovisning 2020 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet godkänner verksamhetsberättelse och överlämnar 

till Kommunstyrelsen som bilagor till årsredovisningen. 

 

Ärendesammanfattning 
Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 för sektorernas 

verksamhetsområden.  

 

Beslutsunderlag 
- Tillväxt 2020 årsbokslut verksamhetsberättelse 

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2020 – TVU 

- BOU Verksamhetsberättelse 2020 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) - SHBK 

- Årsredovisning 2020 – SHBK 

- Verksamhetsberättelse 2020 - SU 

- Ekonomirapport Jan-Dec 2020 -SU 

- Protokoll Bou 210315 § 32 

- Protokoll SHBU 210315 § 27 

- Protokoll TVU 210316 § 28 

- Protokoll SU 210316 § 31 
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Au § 54   Dnr: 9021/109.109  
Bou Dnr: 21.037/600  
SHBK-Dnr: SHBK-2021-174 
SU-dnr: dnr 7021/21.700 
 

Ombudgetering av investeringar 2020 till 
2021  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att 

ombudgetera medel från 2020 till 2021 års investeringsbudget i enlighet 

med bilaga ”Sammanställning äskande ombudgeteringar 2020 till 2021 - 

(2021-03-26)”. 

 

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 

projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar 2020 till 

2021  

- Sammanställning äskande ombudgeteringar 2020 till 2021  

- Tjänsteskrivelse investeringar 2020 - TVU 

- Plan- och budget 2021 

- Underlag för ombudgetering av 2020 års investeringar 

Bygdeå - BOU 

- Underlag för ombudgetering av 2020 års investeringar 

Fågelboet fd Apotekaren – BOU 

- Tjänsteskrivelse 2021-02-25 - BOU 

- Tjänsteskrivelse (2021-02-23) - SHBU 

-  PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020 (inkl förslag 

till ombudgetering) - SHBU 

-  PM: Uppföljning av investering nya förskolan. - SHBU 

- Bilaga 1:Underlag för ombudgetering av 2020 års 

investeringsmedel - SU 

- Bilaga 2: Tjänsteskrivelse  - SU 
- Protokoll Bou 210315 § 33 

- Protokoll SHBU 210315 § 29 

- Protokoll SU 210316 § 32 

- Protokoll TVU 210316 § 29 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 55  Dnr: 9021/111.109  
Dnr: 9021/122.109  
SHBK Dnr: SHBK-2021-210 

 

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag:  

- Plan och Budget 2021-23 

- Tjänsteskrivelse önskemål – TVU 

- Tjänsteskrivelse (2021-03-04) - SHBU 

- PM: Arbetssituation SHB 2021-03-04 

- Protokoll SHBU 210315 § 30 

- Protokoll TVU 210316 § 32 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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Au § 56   Dnr: 9021/24.109  
   
 

Förslag till inriktningsbeslut 
Norrbotniabana 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag 

till inriktningsbeslut för utveckling av det stationsnära området vid 

framtida resecentrum inklusive alternativ lokalisering av 

idrottsanläggningar i Robertsfors. 

 
Ärendesammanfattning 

Arbetet med planeringen av Norrbotnibanan (NBB) fortskrider i 

kommunen. Sedan tidigare finns det ett icke politiskt behandlat 

förslag på inriktningsförslag på utveckling av det framtida 

stationsnära området. För att få flera alternativ till 

utvecklingsscenarier innan slutgiltigt inriktningsbeslut fattas av 

kommunfullmäktige får kommunchefen i uppdrag att ta fram ett 

förslag där befintliga idrottsanläggningar flyttas till ny lokalisering 

och området runt kommande station utvecklas med bostäder, 

privata och offentliga verksamheter. 

 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut NBB 
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Au § 57   Dnr: 9021/118.109  
Dnr-BOU: 21.048/600 

 

Utredning av framtidens skolstruktur i 
Robertsfors kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att en utredare gör en 

översyn av kommunens förskole- och skolorganisation för att 

kunna ta fram förslag för att möta framtidens utmaningar i en 

växande och expansiv kommun. 

 

Ärendesammanfattning 

Förvaltningen ser ett behov av att utreda den befintliga 

skolstrukturen i kommunen för att kunna planera inför framtiden. 

Syftet är inte omedelbara behov av förändringar utan ett sätt att 

genom en analys av nuvarande verksamhet och organisation, peka 

på möjligheter samt ta ut en riktning för framtiden då Robertsfors 

står inför en expansion och ökad inflyttning. Skolan och dess 

kvalité är en avgörande faktor för att människor i framtiden ska 

välja att flytta till och vilja etablera sig i kommunen. En 

utomstående utredning är en del i det arbete som tillsammans med 

interna analyser och processer behövs för att ta fram bra 

beslutsunderlag för framtidens skola i kommunen. 

 

Beslutsunderlag  

- Offertförslag skolutredning Robertsfors 

- Tjänsteskrivelse skolstruktur 2021-03-08  

- Protokoll Bou 210315 § 21 
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Au § 58   Dnr: 9021/119.109  
BoU Dnr: 21.040/600 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 – BoU 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 

för kalenderår 2020. 

 

Ärendesammanfattning 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Linda Björn Lindberg 

har sammanställt årets rapport. 

 

Beslutsunderlag  

- Patientsäkerhetsberättelse 2020 

- Protokoll Bou 210315 § 25 
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Au § 59   Dnr: 9021/120.109  
BoU Dnr: 21.042/600 

 

Tillsynsrapport förskola/fritids Drömvallen 
2020 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapport för förskolan 

Drömvallen. 

 

Ärendesammanfattning 

I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 §§, 

har kommunen tillsynen över fristående förskolor, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. I Robertsfors kommun finns en fristående 

förskola - Föräldrakooperativet Drömvallen i Sikeå. Ansvarig för 

ovanstående tillsyn är Josefine Pettersson, som genomfört denna 

2020-12-04. 

 

Beslutsunderlag  

- Tillsyn 2020 

- Protokoll Bou 210315 § 28 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 60   Dnr: 9021/123.109  
SHBK-Dnr: SHBK-2021-176 

 

Information: Insamling av returpapper blir 
kommunalt ansvar 

 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att förvaltningen presenterar detta ärende 

vid Kommunstyrelsens kommande sammanträde.  

 
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) 

- Protokoll SHBU 210315 § 32 
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Au § 61  Dnr: 9021/124.109  
SHBK-dnr: SHBK-2021-204 

 

Avgifter ÅVC (Fagerliden) 2021  
 

Arbetsutskottets 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) 

- Jämförelse med nu gällande avgifter  

- 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 

- Protokoll SHBU 210315 § 33 
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Au § 62   Dnr: 9021/125.109  
SU-dnr: 7021/22.700 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Soc 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

socialförvaltningen för år 2020. 

 
Ärendesammanfattning 

Enligt 3 kap § 1 och § 10 Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren 

senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 

vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 

under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 

resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur 

vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska 

riskerna i vården. Det innehåller en beskrivning av hur 

vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes 

synpunkter på patientsäkerheten har hanterats. 
 

Beslutsunderlag:  

- Patientsäkerhetsberättelse för 2020 

- Protokoll SU 210316 § 29 
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Au § 63   Dnr: 9018/104.109  
SU-dnr: 7021/20.730 

 

Reviderad riktlinje Demensvård 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar: 

- Att fastställa den reviderade riktlinje Demensvård  

- Att riktlinje ska gälla från att det slutliga beslutsprotokollet 

har justerats och anslagits på Robertsfors kommuns 

anslagstavla. 

 
Ärendesammanfattning 

Riktlinje demensvård fastställdes av Kommunstyrelsen 20180410 § 

70. Här finner ni den omarbetade och reviderade versionen. 

Riktlinjerna utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid  demenssjukdom (2017), Vårdprogram 

Utredning vård och omsorg om personer med  demenssjukdom i 

Västerbottens län samt stiftelsen Svenskt demenscentrum.  

 

Syftet med Riktlinje demensvård är att fungera som vägledning och 

styrdokument för omvårdnad  till personer med demenssjukdom 

och stödet till deras anhöriga. Utifrån Robertsfors kommuns  

riktlinje ska verksamheten utarbeta rutiner som fördjupar och 

konkretiserar arbetet för en god  demensvård. 

 

Beslutsunderlag 

- Riktlinje demensvård 

- Protokollsutdrag KS 20180410 § 70 

- Protokoll SU 210316 § 33 
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Au § 64   Dnr: 9021/126.109  
SU-Dnr: 7019/48.700 

 

Revidering av Prioriteringsordning LEG 
personal 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

- Att anta riktlinje utifrån bifogad bilaga  

- Att riktlinjen ska gälla från att det slutliga 

beslutsprotokollet har justerats och anslagits på Robertsfors 

kommuns anslagstavla. 

 
Ärendesammanfattning 

Riktlinje som fastställdes av Kommunstyrelsen 190930 har 

reviderats.  Riktlinje behandlar prioriteringsordning vid 

aktualisering av nya ärenden samt ger en vägledning för 

legitimerad personal i det dagliga arbetet i förhållande till Särskilda 

Boenden, Korttidsboende och Ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 

- Prioriteringsordning 

- Protokoll SU 210316 § 34  
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Au § 65   Dnr: 9021/127.109  
SU-dnr: 7021/27.700 

 

Riktlinje Våld i nära relation 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

- Att fastställa riktlinje Våld i nära relation  

- Att riktlinjen ska gälla från att det slutliga 

beslutsprotokollet har justerats och anslagits på Robertsfors 

kommuns anslagstavla. 

 
Ärendesammanfattning 

Den 1 oktober 2014 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer i kraft. 

Enligt tidigare nämnda föreskrift ansvarar vårdgivaren och den som 

bedriver socialtjänst  att verksamheten har fastställda rutiner för 

arbetet med våld i nära relationer samt rutiner för hur skyddade 

personuppgifter ska hanteras. Syftet med dessa rutiner och riktlinjer 

är att säkerställa att Robertsfors socialutskottets verksamheter 

uppfyller de krav som ställs i författningen. 

 

Beslutsunderlag 

- Riktlinje Våld i nära relationer 

- Protokoll SU 210316 § 35 
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Au § 66   Dnr: 9017/102.109  

    
 

Besvarande av medborgarförslag 4/2017  
 

Arbetsutskottets 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  

- Protokoll TVU 210316 § 30 
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Au § 67   Dnr: 9021/267.109  
    
 

Besvarande av medborgarförslag 5/2020 
 

Arbetsutskottets 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 

- Protokoll TVU 210316 § 31 

- Protokoll SU 210126 § 9 
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Au § 68  Dnr: 9018/194-109  
SU-dnr: 7021/34.700 

 

Svar motion 7-2018 Trygghetsboende 
Nysätragården 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- Utifrån att de tilltänkta lokalerna inte kommer att vara 

tillgängliga efter flytten av Korttidsboendet Gläntan och 

hemtjänstlokal bör motionen 7-2018 avslås  

  

Ärendesammanfattning 
Befolkningsutvecklingen medför att vi får fler personer över 80 år. 

Detta kommer att innebära ett större behov av särskilda boenden i 

kommunen. Kommunen har en ledig avdelning ”Violen” på 

Nysätragården. Detta utrymme är särskilt lämpligt som 

trygghetsboende. 

 

Centerpartiet föreslår:  

- Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att snarast göra en 

kostnadsberäkning över de ombyggnationer som krävs  

- Att kommunfullmäktige får ta ställning till detta under hösten 

2018 när investeringsbudgetenska beslutas. 

 

Beslutsunderlag 
- Motion 7-2018 

- Svar Motion 

- Protokoll SU 210316 § 37 

 

Yrkande 

Robert Lindgren (S): yrkar ärendet formuleras som avslag istället för att 

”lämnas utan bifall”. 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall. 
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Au § 69  Dnr: 9021/121.109  

    
 

Förlängning av motioner och 
medborgarförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga 

beredningen av följande medborgarförslag 

- 8/2018 Policy ang gåvor, blommor till ex föreläsare.  

- 3/2020: Angående belysning på apoteks bron och ett eventuellt 

namnbyte till skatebron  

- 4/2020: Angående kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och 

Fredriksfors. 

 

Ärendesammanfattning 
Då tre av medborgarförslagen snart väntat 1 år på beredning 

föreslås det att beredningstiden förlängs med ytterligare ett år. 

Kommunfullmäktige har möjligheten att besluta om motioner & 

medborgarförslag skall avskrivas från vidare beredning, eller om de 

ska fortsätta beredas. 

  

Handläggarna för ärendena har meddelat följande status för 

ärendena: 

- 8/2018 Policy ang gåvor, blommor till ex föreläsare. 

Status: Frågan har inte hunnit beredas under det gångna året på 

grund av fokus på pandemin. Nuvarande linje är att 

verksamheterna själva ska få bestämma om gåvor utifrån deras 

respektive budget samt sammanhanget. Ett ärende som besvarar 

medborgarförslaget ska tas fram så snart som möjligt. 

 

- 3/2020: Angående belysning på apoteks bron och ett eventuellt 

namnbyte till skatebron 

Status: 

 

- 4/2020: Angående kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och 

Fredriksfors. 

Status: 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse förlängning av motioner och medborgarförslag 

2021-03-17 

- UPPFÖLJNING MOTIONER OCH BESLUT 
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Au § 70   Dnr:  
 

 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 29 mars 2021 § 70 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 
- Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-02-26 

 

- PROTOKOLL Folkhälsorådet 20210302 

 

- Överförmyndarnämndens protokoll 2021-02-24 

 

- Protokoll SHBU 210315 

 

- Delgivningar från SHBU 210315 

- Delegationsbeslut Miljö 

- Delegationsbeslut Bygg 

- Delegationsbeslut Färdtjänst 

- Delegationsbeslut KS presidium 

- Meddelanden Miljö 

- Meddelanden Samhällsbyggnads 

 

- Protokoll BOU 210315 

 

- Redovisning av kränkande behandling månadsvis (Bou 2021-

03-15) 

- Tabell januari 2021 

- Tabell februari 2021 
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Forts. Au § 70 
 

- Delgivningar från Bou 2021-03-15 

- Beslut om förlängning av arbetsmarknadsspåret till 2021-05-

31 

- Rapport KKiK 2020 Robertsfors kommun 

- Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2021 

“skolmiljarden” 

 Skolmiljarden beräkning 

 Skolmiljarden fördelning 

 

- Protokoll TVU 210316 

 

- Protokoll SU 210316 

 

- Meddelanden från Su 2021-03-16 

- Meddelanden 

- Skrivelse gällande habiliteringsersättning dnr 7021/30.701 

- Skrivelse gällande digital tillgänglighet dnr 7021/30.701 

Digital tillgänglighet.pdf 

- Remiss avssende revidering av Gallringsråd nummer 5 - 

Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. dnr 

7021/35.700. SKR:s dnr 21/00201 

Remissen lämnas obesvarad 

 

- Mötesprotokoll Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd 

2021-03-17 

- Ekonomiskrapport 

- Budget 2022, nämnd 17 mars 

- Budgetberedning Robertsfors kommun 2021-03-04 

- Budgetberedning Vindelns kommun 2021-03-04 

 

- Riksarkivet (RA-KS 2021/18) Remiss av förstudie om 

användning och hantering av underskrifter med elektroniska 

materiel och metoder (förvaltningen har valt att inte besvara 

denna remiss) 

- förstudie_v031_missiv.docx.mso16.a1a 

- förstudie_v031_utkast3.docx.mso16.a1a 

 

-  Årsbokslut FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- OCH 

VINDKRAFTSKOMMUNER OCH REGIONER FSV 

- ÅRSBOKSLUT FSV 2020 MED REV PÅSKRIFTER 

- Utdrag ur protokoll 20200303 § 5 bokslutsgodkännande 

skannat 
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Forts. Au § 70 
 

- Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 | Viktig information 

från SKR, cirkulär 21:12 

 

- Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla | Viktig 

information från SKR (cirkulär 21:14) 
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Au § 71   Dnr:  
 

 

Övriga frågor 
 

Möte avseende trakasseri av förtroendevald 
Paavo Ruokojärvi (V) lyfte att en fullmäktigeledamot har utstått 

trakasserier. Önskar att alla partierna diskuterar hur de vill hantera 

sådant framöver. 

 

Svar: Ordförande uppmanade att den aktuella 

fullmäktigeledamoten meddelas att den får kontakta Kommunalråd 

och Kommunchef för att diskutera trakasserierna och hur det kan 

åtgärdas.  
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Au § 72   Dnr:  
 

 

Sekretessärende  
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen. 

 

 
 
 

 


