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Plats och tid 

Kommunhuset, Robertsfors 2021-05-11, kl 13:00 – 15:30 

(Ajournering, 14:22-14:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

Sara-Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare 

Ove Lindström (S), närvarande ersättare 

Jan Paulsson, Projektledare NIS 6.0 (§§36-38) 

Petra Andersin, Arbetsmarknadskonsulent (§§36-44) 

Christer Borg, Älvräddarna (§§36-38) 

 

  

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf  36-57 

 Clarence Coulton  
 

 Ordförande   

 Gun Ivesund       
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tillväxtutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 

Datum för anslags uppsättande                  2021-05-14 Datum för anslags nedtagande    2021-06-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence Coulton 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 36   Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

för dagens protokoll. 
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Tvu § 37    Dnr:  
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Tillväxtutskottets beslut 
 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Tvu § 38    Dnr:  

 
Möte med Christer Borg avseende 
Nationella Prövningsplanen och god 
ekologisk status i Rickleån. 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och önskar att 

Tillväxtutskottet bjuder in Skellefteåkraft och Länsstyrelsen för 

vidare dialog i frågan. 

 

Ärendesammanfattning 

Christer Borg från Älvräddarnas Samorganisation diskuterade med 

Tillväxtutskottet om den nationella prövningsplanen och en god 

ekologisk status i Rickleån. 

 

Beslutsunderlag 

- Rickleån Robertsfors kommun bakgrund 20210503 
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Tvu § 39    Dnr:  

 
Styrelseavstämning med projektet TIR  
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ärendet utgå. 

 

Ärendesammanfattning 

Åsa Svanström närvarade inte i sammanträdet och således kunde 

inget rapporteras. 
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Tvu § 40  Dnr:  

 
Återrapport projekt NIS 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 

Projektledare Jan Paulsson (via chatt i förväg) informerade om 

projektets verksamhet. 

 

 
 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Tillväxtutskottet 2021-05-11            Sida 8         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Tvu § 41    Dnr:  

 
Redovisning om processen kring 
Norrbotniabanan 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef informerade om processen kring Norrbotniabanan och 

att en processledare nu har anställts.  
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Tvu § 42  Dnr:  

 
Information Dialogmöte om 
företagsklimatet 

 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning 

Tillväxtchef Magnus Hansson informerade om Dialogmötet som 

kommer hållas och bjöd in Tillväxtutskottet till detta.
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Tvu § 43  Dnr: 9021/67.109 

 
Bidragsfördelning för studieförbunden 
pga. Pandemin 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Undanta 2020 års verksamhet som underlag för 

kommande bidragsräkning, genom att istället använda 

2019 års volym i bidragsfördelningen. 

- Undanta 2021 års verksamhet som underlag för 

kommande bidragsräkning, genom att istället använda 

2019 års volym i bidragsfördelningen. 

  
Kommunstyrelsen önskar att studieförbunden ska fokusera sin 

verksamhet på folkhälsa och friskvård de kommande åren samt att 

dialog förs med respektive förbund. 

 

Ärendesammanfattning 

På grund av den rådande pandemin så har studieförbundens 

verksamhet inte kunnat fortgå som vanligt. Dels på grund av 

bidraget till den ökade smittspridningen, men också pga. av 

minskad efterfrågan då råden från Folkhälsomyndigheten varit 

tydliga. Studieförbundsdelegationen i Västerbotten ansöker därför 

om hemställan i enlighet med Folkbildningsrådets beslut. 

 

Beslutsunderlag 
- Hemställan från Studieförbundsdelegationen Västerbotten. 

- Tjänsteskrivelser bidrag studieförbunden 

- Ansökan från ABF Umeåregionen om kommunbidrag för 

folkbildningsverksamhet i Robertsfors (9021/163.109) 

- abfumeascanner@gmail.com_20210420_150922 

- Årsredovisning 2020 ABF Umeåregionen 

 

Yrkande 
Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar bifall till förslaget 

 

Kjell-Åke Nilsson (S): Yrkar att Kommunstyrelsen önskar att 

studieförbunden ska fokusera sin verksamhet på folkhälsa och 

friskvård de kommande åren samt att dialog förs med respektive 

förbund. 
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Forts. Tvu § 43  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Biblioteks och kulturchefens förslag till beslut 

till proposition och finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Kjell-Åke Nilssons (S) tilläggsyrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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 Tvu § 44  Dnr:  

 
Månadsrapport mars 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackade för informationen och lägger punkten till 

handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
En presentation av Tillväxtutskottets ekonomiska situation under 

mars presenterades. Arbetsmarknadskonsulent berättade om 

anledningen bakom att kommunens siffror skiljde sig från siffrorna 

i aktuellt tidnings artikel.  

 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport mars 
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Tvu § 45   Dnr: 9021/169.109 
 

Ekonomirapport 1 2021 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomirapport 1 2021 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat på 9 195 tkr 

vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkter, utjämning och 

generella stb. Prognosen för helåret är beräknad till 20 350 tkr 

vilket motsvarar ca 4,3 % av skatteintäkter, utjämning och 

generella stb. Det prognostiserade resultatet är 11 155 tkr högre än 

det budgeterade överskottsmålet.  

 

Vid en sammanvägning av de verksamhetsmässiga och ekonomiska 

målen bedöms att god ekonomisk hushållning kan uppnås under 

2021. Trots en prognos som visar på ett stort överskott krävs ett 

fortsatt intensivt arbete för att vi ska få kostnadseffektivitet i alla 

kommunens verksamheter. För att uppnå detta krävs en ökad 

medvetenhet och förståelse för god ekonomisk hushållning. 

 

Beslutsunderlag 
- Ekonomirapport 1 2021 & bilagor 

- Tjänsteskrivelse EK1 2021 
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   Kommunchef  

 

 

Tvu § 46  Dnr: 9021/171.109 
 

Arbetsmiljörapport 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner sektor tillväxts arbetsmiljörapport för 

år 2020. 

 

Ärendesammanfattning 
- Övergripande: Alla medarbetare är insatta i de frågor som finns. 

De nyligt anställda har såklart mindre kunskap om policy och 

riktlinjer varvid det är av vikt att arbetsmiljön lyfts som stående 

punkt vid APT.  

- Skyddsutrustning införskaffad där det inte funnits. Viss teknisk 

utrustning anpassad.  Fysisk miljö setts över. 

- Sjuktal har ökat något. Den största anledningen är de strängare 

restriktionerna och väntan på provsvar av Covidtest.  Samt 

annan egen sjukdom i form av feber, illamående, covidsymtom 

och ryggproblem. På grund av covid har korttidsfrånvaron ökat. 

- Kompetensförsörjningsfråga: Svårt att få tag i erfaren personal 

eller personal med rätt kompetens då det är svårt att konkurrera 

lönemässigt. 

 
Beslutsunderlag 
- Arbetsmiljörapport  

- Tjänsteskrivelse 
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Tvu § 47   Dnr: 9020/8.109 
 

Uppföljning om läget kring etableringen 
av laddningsstationer i Robertsfors 

 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att tacka för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef informerar om det pågående arbetet kring etablering 

av laddningsstation.  
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Tvu § 48   Dnr: 9021/146.109 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag till 
Jämmerdalen 2021 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett bidrag på 5000 :- för 

att genomföra Jämmerdalen 2021. 

 

Ärendesammanfattning 
Fråga om bidrag på 10 000 kronor. Föregående år så ansåg 

demokratiberedningen att arrangemanget i sig var intressant och 

förordar att om arrangemanget blir av, utifrån rådande situation 

kring pandemi etc så bör i så fall Demokratiberedningen bjudas in 

att delta. 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan 

- Tjänsteskrivelse Jämmerdalen  
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Tvu § 49   Dnr: 9021/172.109 
 

Verksamhetsplan Tillväxtutskottet 2021-
2022 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för 

2021/2022. 

 

Ärendesammanfattning 
I plan- & budgetdokument 2021 ges i uppdrag till 

kommunstyrelsen att fastställa verksamhetsplan för 

Kommunstyrelsen 2021. Uppdraget i p&b är också att samtliga 

sektorer ska ha nedbrutna mål, mått och fokusområden för 

2021/2022. I verksamhetsplan för Tillväxt finns detta och även ett 

förslag på matris som kan användas. 

 

Beslutsunderlag 
- Förslag på verksamhetsplan  

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan  

- Plan och budget 2021 
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Tvu § 50   Dnr: 9021/173.109 
 

Nytt medborgarlöfte 2021-2022 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta medborgarlöften för 2021/2022 

och arbeta efter dessa. 

 

Ärendesammanfattning 
Senaste 4 åren har polisen och Robertsfors Kommun antagit 

medborgarlöften för att arbeta tillsammans i strategiska områden 

där det behövs. Polisen har på nationell nivå ett krav att ta fram 

medborgarlöften. 

 
Beslutsunderlag 
- Medborgarlöfte 2021-2022 

- Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte   
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Tvu § 51   Dnr:  
 

Demokratistugan (informationspunkt) 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillväxtchef informerade om aktiviteten Demokratistugan 15-21 

augusti (19-21 för Robertsfors).  
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Tvu § 52   Dnr: 9020/303.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 6/2020 - 
Ishall i Robertsfors 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgaförslag 6/2020 om att bygga ishall i Robertsfors. 

 

Ärendesammanfattning 
Under juni 2020 kom ett medborgarförslag 6/2020 om att bygga 

ishall i Robertsfors. En utredning har gjorts under 2019 kring en 

motion med liknande förslag. Motion 5/2013. Ärendet som sådant 

är komplext då vi inte har en ishall i kommunen och inte en 

konstfrusen isbana alls. Frågan om detta kommer att tas med in i 

planering av rörelserikt område kring stationsbyggnad för 

Norrbotniabanan. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 6/2020 

- Driftskostnad Ishall 

- Medborgarförslag 6/2020: Ishall i Robertsfors 
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Tvu § 53   Dnr: 9020/423.109 
 

Besvarande av medborgarförslag 9/2020 - 
Badplats i centrala Robertsfors 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgaförslag 9/2020 om att bygga en kommunal badplats i 

Robertsfors. 

 

Ärendesammanfattning 
Anmälan av medborgarförslag 9/2020: badmöjligheter för barn och 

ungdomar som bor i samhället Robertsfors. Förslaget i sig är 

intressant men det medför också stora risker att bada i strömmande 

vatten då det är en älv som avses. Det finns dock goda exempel på 

hur ex olika privata campingar har löst detta. Exempelvis Långsele 

Camping som ligger vid Faxälven. Där har man lagt ut brygger ut i 

älven för att stabilisera vattnets rörelse. Det skulle dock medföra 

både ökade kostnader och ökat ansvar om kommunen valde att 

bygga badplats där. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 9/2020   

- MSB Guide till ökad vattensäkerhet 

- medborgarförslag 9/2020: badmöjligheter för barn och 

ungdomar som bor i samhället Robertsfors 

- E-post  
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Tvu § 54   Dnr: 9020/439.109 
 

Besvarande av Medborgarförslag 10/2020 - 
Paddelhall 
 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

medborgaförslag 10/2020 om att kommunen ska bygga en 

paddelhall i Robertsfors. 

 

Ärendesammanfattning 
En paddelhall skulle med stora sannolikhet kunna drivas med en 

driftsekonomi i balans i centrala Robertsfors. En nyanläggning 

kostar cirka 5-15 miljoner(inomhus), 650 000 ungefär(utomhus, 

exklusive markarbeten) och driften blir inte heller speciellt hög då 

det endast krävs att hallen håller mellan 14-17 grader. En 

uthyrningsfrekvens på (beroende på hur många banor som byggs) 

fullt uthyrd på alla helger är steg 1 och sedan att paddelhallen hyrs 

ut till skola, företag för friskvård, samt boende och besökare i så 

hög grad som möjligt. Investeringen bör dock skjutas på tills 

området runt stationen är planerad.  

 

Alltså bör kommunen via avdelningen Tillväxt börja ta med detta 

medborgaförslag in i planeringen av det rörelserika område kring 

stationsbyggnaden som diskuterats. Om paddelhall eller 

utomhusbana är en del som bidrar till områdets karaktär så kan det 

då blir aktuellt att utreda detta.  

 

Tillväxt bör också då ta kontakt med externa investerare som skulle 

kunna vara intresserad av att etablera en verksamhet i Robertsfors 

och då kring det stationsområde som planeras. Detta om det i den 

planeringen verkar vara en bidragande del till Robertsfors 

Kommuns tillväxt och rörelserikedom som tillväxtfaktor för en ny 

stadsdel. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 10/2020 

- Medborgarförlag 10.2020 Paddelhall 
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Tvu § 55   Dnr:  
 

Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 
 

Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen. 

 

Ärendesammanfattning 
 Tillväxtchef och Kommunsekreterare redogjorde för arbetet med 

aktuella medborgarförslag och motioner. Kommunsekreterare 

visade det nya systemet för hantering av politiska uppdrag från 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt motioner & 

medborgarförslag. 
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Tvu § 56  Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottet tackar för redovisningen som förtecknats i 

protokoll den 16 mars 2021 § 56 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 
 

- remissförfarandet till kommuner i prövningen enligt 

jordförvärvslagen (1979:230) av fysiska och juridiska personer 

förvärv av lantbruksfastigheter i länets kommuner.(Ärendebeteckning 

606-5315-2020) 
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   Tillväxtchef  

 

 

Tvu § 57  Dnr:  
 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 
 
 

 

  


