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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 (§§73-109) 

Paavo Ruokojärvi (V), Insynsplats (§§77-109) 

Lars-Erik Nygren (SD), Insynsplats (§§73-100) 

Gun Ivesund (S), närvarande ersättare (§§73-109) 

Carl-Johan Pettersson (S), närvarande ersättare (§§73-109) 

Anders Persson, Kommunchef  

Jhonas Nilsson, Socialchef (§§73-109) 

Sara Häggström, Personalstrateg (§§73-79) 

Anna Falk, Ekonomichef (§§73-89) 

Anders Heldebro, Rektor, (§111, vid presentation, ej beslut) 

  

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Tängdén 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 73-111 

 Clarence Coulton  
 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Lars Tängdén 

 

 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Arbetsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 

Datum för anslags uppsättande                  2021-05-26 Datum för anslags nedtagande    2021-06-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence Coulton 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 73  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

dagens protokoll. 
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Au § 74  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan med 

tillägget av den övriga frågan ”Sjuktransport” från Lars Tängdén 

(C). 
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Au § 75  Dnr:  
 

Månadsrapport mars 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för mars.  
  

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport mars  
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Au § 76  Dnr: 9021/169.109 
Dnr BOU: 21.076/600 
Dnr-SHBU: SHBK-2021-477 
Dnr-SU: dnr 7021/58.700 

 

Ekonomirapport 1 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomirapport 1 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomikontoret tillsammans med 

ansvarig sektor får till uppdrag att göra en ekonomisk genomlysning 

av verksamheterna Förskola, Särskola, insatser för barn och familj 

och HSL. 

 

Särskilt yttrande 

Ingrid Sundbom (C): Önskar en presentation av ärendet vid 

Kommunstyrelsens sammanträde. 

 

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 

- protokoll TVU 210511 § 45 

- protokoll Bou 210510 § 43 

- Protokoll SHBU 210510 § 51 

- Protokoll SU 210511 § 66 

 

Yrkande 

Patrik Nilsson (S): Yrkar att ”Kommunstyrelsen beslutar att 

Ekonomikontoret tillsammans med ansvarig sektor får till uppdrag att 

göra en ekonomisk genomlysning av verksamheterna Förskola, 

Särskola, insatser för barn och familj och HSL.” 
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Forts. Au § 76 
 
Beslutsordning 

Ordförande ställer utskottens gemensamma förslag till beslut till 

proposition och finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) tilläggsyrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 
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Au § 77  Dnr: 9018/174.109 
 

Diskussion avseende Arbetsutskottets 
förtydligande rörande förlorad 
arbetsinkomst och intyg 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga punkten till handlingarna. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetsutskottet förde en diskussion avseende Arbetsutskottets 

förtydligande rörande förlorad arbetsinkomst och det kompletterande 

intyget som ska inlämnas. 
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Au § 78  Dnr:  
  

 
Diskussion kring protokoll för 
Arbetsutskottet och Personalfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetsutskottet förde en diskussion avseende hur personalfrågor ska 

kunna förtydligas i Arbetsutskottets protokoll. Kommunsekreterare 

presenterade förslag rörande förtydligande på kommunens 

sammanträdesportal, att förtydligande byggs in i framtida 

Arbetsutskottsprotokoll samt att protokollet förtydligar vilka 

paragrafer som avser personalfrågor. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Au § 79  Dnr: 9021/197.109 
dnr-SU 7021/60.700 
Dnr-BOU: 21.064/600 
Dnr-SHBU: SHBK-2021-479 

 
 

Arbetsmiljörapport för Robertsfors 
kommun 2020 

 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet noterar förvaltningens sammanfattade information 

när det gäller arbetsmiljön i kommunens verksamheter för 2020 

samt lämnar den som information till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 

Respektive chef har gjort en uppföljning av hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2020 fungerat på sin enhet. Uppföljningen 

är grunden för den rapport som varje chef sammanställer och som 

sedan lämnas till närmast högre chef.  

 

Sektorchef sammanställer sedan en arbetsmiljörapport för sitt 

område. Denna lämnas till Förvaltningschef och presenteras i SSG 

samt respektive utskott. Förvaltningschef har sammanställt en 

arbetsmiljörapport för Robertsfors kommun som ska presenteras i 

CSG och Kommunstyrelse.  

 

Den övergripande rapporten har fokus på de arbetsmiljöaspekter 

som är problematiska att lösa på sektors- eller enhetsnivå eller som 

är allmänt förekommande i de flesta av kommunens verksamheter 

samt övergripande statistik som relaterar till arbetsmiljöområdet. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelser, Arbetsmiljörapport 2020 

- Arbetsmiljörapport för Robertsfors kommun 2020 

- Arbetsmiljörapporter för sektorer och stödfunktioner  

- Uppföljning SAM Arbetsmiljörapport Handlingsplan 

Tidplan bilaga 1-2 Social sektor 

- Uppföljning SAM Arbetsmiljörapport Handlingsplan 

Tidplan bilaga 1-2 Äldre och LSS Chefer 2021-03-09 

- Uppföljning SAM Arbetsmiljörapport Handlingsplan 

Tidplan bilaga 2 SHB sektor 

- Uppföljning SAM Arbetsmiljörapport Stödfunktionerna 

- ARBETSAMILJÖRAPPORT SEKTOR TILLVÄXT 

- Arbetsmiljörapport för BoU 2020 

- Brister i fastigheter 

- protokoll Bou 210510 § 44 

- Protokoll SHBU 210510 § 55 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Forts. Au § 79 
 

- Protokoll SU 210511 § 62 

- Protokoll TVU 210511 § 46 
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Au § 80   Dnr:  
    

Avrapportering - Personalkontoret 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

Personalstrateg informerade om det nuvarande läget i 

Personalkontoret, löneförhandlingarna för kommunen, 

rekryteringsfrågor, den pågående medarbetarenkäten och 

kompetensutveckling.  
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Au § 81   Dnr: 9021/188.109 
    

Plan och Budget 2022–2024 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- Att budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2 

procent av skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag och att invånarantalet i kommunen som ligger 

till grund för de finansiella ramarna är 6 730 invånare, 

vilket är samma antal som för 2021. 

- Att skattesatsen fastställs till kronor 23:15 per skattekrona. 

- Att anta plan- och budgetdokumentet för Robertsfors 

Kommun 2022–2024. 

- Anta Vision om Hållbar utveckling för 7500 invånare i 

Sveriges bästa kommun, med värdegrunden ”Den nära 

kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och 

platser”.  

- Att Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder 

- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i 

- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse 

- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat 

- Samexistens med och respekt för natur och kultur 

- Att ytterligare kort eller långfristigt lån kan upptas med 20 

miljoner om oförutsett behov skulle uppstå. 

 

Ärendesammanfattning 

Plan- och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns 

övergripande dokument för styrning, planering, verkställighet, 

uppföljning, ansvarsutkrävande och benämns ”Plan- och 

budgetdokument för Robertsfors kommun”.  Dokumentet bygger 

på kommunens vision och kommunens översiktsplan.  

 

Dokumentet fastställer modell och förutsättningar för styrningen av 

Robertsfors kommun. Genom kommunfullmäktiges antagande av 

dokumentet antas styrmodell, vision, värdegrund. Dokumentet 

innehåller även kommunens effektmål för kommunen, strategier för 

att nå dem samt på vilket sätt kommunfullmäktige ska följa 

måluppfyllelsen. Därtill antar kommunfullmäktige den budget som 

anger medel för sektorer och styrelse samt finansiella 

förutsättningar och investeringsutrymme.  

 

Genom antagande av förutsättningar och budget fastställer 

kommunfullmäktige skattesats för kommunen och mål för god 

ekonomisk hushållning. 
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Forts. Au § 81  
 
Beslutsunderlag 

- Plan och budget 2022–2024 

- Förslag KS rader 

- Behovsframställan UBRN 2022–2024 

- Budgetberedning Räddningsnämnden 2022–2024 

- Behovsframställan ÖFN 2022–2024 

- Budget PA-nämnd 2022–2024 
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Au § 82  Dnr: 9021/196.109 
    

Digitaliseringspolicy för Robertsfors 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 

digitaliseringspolicy för Robertsfors kommun. 

  

Ärendesammanfattning 

I revisionsrapporten 2021”Granskning av kommunens systemstöd” 

framförs flera rekommendationer till kommunstyrelsen angående 

arbetet med digitalisering i kommun. Att anta en 

digitaliseringspolicy är ett första steg att strukturera det vidare 

arbetet i förvaltningen 

 

Beslutsunderlag 
- Förslag på digitaliseringspolicy för Robertsfors kommun 

- Tjänsteskrivelse - Digitaliseringspolicy 
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Au § 83  Dnr: 9021/156.109 
    

 
Redovisning av 2020 års partistöd samt 
utbetalning av 2021 års partistöd 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter samt 

besluta att utbetala 2021 års lokala partistöd till de politiska 

partierna i Robertsfors kommun under juli månad 2021. 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige ska en gång per år fatta beslut om utbetalning 

av partistödet samt godkänna inkomna redovisningar och 

granskningsrapporter. 

 

Beslutsunderlag 
- Regler för partistödet 

- Redovisning av 2019 års partistöd samt granskningsintyg. 

- Redovisning 2020 - Centerpartiet 

- Redovisning 2020 - Moderaterna 

- Redovisning 2020 - Socialdemokraterna 

- Redovisning 2020 - Sverigedemokraterna 

- Redovisning 2020 - Kristdemokraterna 
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   Kommunstyrelse  

 

 

Au § 84 Dnr: 9021/166.109  
 
    

Avsägelse av uppdrag i 
Robertsforshälsan. K.S  
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet skickar ärendet till Kommunstyrelsen för 

handläggning. 

 

Ärendesammanfattning 
Karl Samsami har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie representant för 

Robertsfors kommun i Robertsforshälsans styrelse. Således kommer 

Kommunstyrelsen behöva fatta beslut om en ny ordinarie ledamot. 

 

Beslutsunderlag 
- Avsägelse av uppdrag i Robertsforshälsan 2021-04-28 
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Au § 85   Dnr: 9021/189.109 
 

Revidering av delegationsordning för 
Robertsfors kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

om revidering i delegationsordning enligt förslag där IT-chef och 

projektledare bredband ges delegation i E 1.4 och E 2.1 samt att titeln IT-

samordnare ändras till titeln IT-chef genomgående i dokumentet: 

 

E 1.4 Anskaffningsbeslut av Byggnads, reparations- och 
underhållsarbeten inom budget/anskaffningsbeslut, 
IT utrustning, bredbandsmaterial, IT-konsultation, 
Fibertjänster. 

a) till ett värde av högst 200 000 kr 

 

 

b) till ett värde av högst 500 000 kr  

  

a) Fastighetsingenjör/ 
Gatuingenjör/ Arbetsledare 
fastighetsskötsel/ 
Fastighetsansvarig/ 
Projektledare bredband. 

 

b) Sektorschef, IT-chef 

 
E 2 Beslut om försäljning av utrangerad materiel 

 

E 2.1 för ett belopp uppgående till; 

a) Högst 50 000 kr 

b) Mellan 50 001 kr och 100 000 kr 

c) Mellan 100 001 kr och 300 000 kr 

d) 300 001 kr och däröver 

  

a) Sektorchef, IT-chef 

b) Kommunchef 

c) Respektive utskott 

d) Kommunstyrelsen1 

 

 

Ärendesammanfattning 

Befattningen IT-chef som funnits sedan 2017-01-01 finns inte 

upptagen i gällande delegationsordning för Robertsfors kommun i 

vilket leder till en omständig ärendehantering samt att tjänsten inte 

omfattas av kommunstyrelsens delegationer inom arbetsutskottets 

område. Därför föreslås dessa förändringar. Då Robertsfors 

kommuns delegationsordningen genomgått ett flertal revideringar 

de senaste åren är den i stort behov av en större översyn och 

revidering då bland annat beloppsgränser som anges inte 

överensstämmer med gällande riktlinjer och bestämmelser. Ett 

arbete som lämpligen genomförs i samband med en ny 

mandatperiod 

 

Beslutsunderlag:  

- Delegationsordning Robertsfors kommun reviderad 2020-

12-07 

- Revidering av delegationsordning IT-Chef 

 
1 Medtaget i informativt syfte 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-05-24           Sida 20         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 86  Dnr: 9021/67.109 
 

Bidragsfördelning för studieförbunden 
pga. Pandemin 
 
Arbetsutskottets 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 

- protokoll TVU 210511 § 43 
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Au § 87   Dnr: 9021/146.109  
   
 

Ansökan om verksamhetsbidrag till 
Jämmerdalen 2021 

 
Arbetsutskottets 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  

- protokoll TVU 210511 § 48 
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Au § 88   Dnr: 9021/172.109  

 
 

Verksamhetsplan Tillväxtutskottet 2021-
2022 
 
Arbetsutskottets 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 

- protokoll TVU 210511 § 49 
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Au § 89   Dnr: 9021/173.109 
 
 

Nytt medborgarlöfte 2021-2022 
 

Arbetsutskottets 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 strategisk områden där 

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

medborgarlöften. 

 

Beslutsunderlag  

- Medborgarlöfte 2021-2022 

- Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte  

- protokoll TVU 210511 § 50  
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Au § 90   Dnr: 9021/183.109 

 

 
Köp av undersköterskeresurs från 
bemanningsföretag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sociala sektorn anlitar 

bemanningsföretag för att klara undersköterskebemanningen under 

semesterperioden 2021. 

 

Ärendesammanfattning 

För att klara bemanningen över sommaren och hålla den på en nivå 

som kan garantera en god vård och omsorg är vi nödgade att ta 

hjälp av bemanningsföretag. 

 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteköp från bemanningsföretag Undersköterskor 
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Au § 91   Dnr: 9021/184.109 
 

 
Köp av sjuksköterskeresurs från 
bemanningsföretag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sociala sektorn anlitar 

bemanningsföretag för att klara sjuksköterskebemanningen under 

semesterperioden 2021.    

 
Ärendesammanfattning 

För att klara bemanningen över sommaren och hålla den på en nivå 

som kan garantera patientsäkerheten är vi nödgade att ta hjälp av 

bemanningsföretag. 

 

Beslutsunderlag:  
- Tjänsteköp från bemanningsföretag Sjuksköterskor 
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Au § 92 Dnr: 9021/191.109 
SU-Dnr: 7021/51.700 

 

 

Systemledning och framtidsbild för Nära 
Vård 2030 i Västerbotten 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen 

utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

2. Att Robertsfors kommun ställer sig bakom Framtidsbild Nära 

vård 2030. 

 
Ärendesammanfattning 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre 

närsjukvårdsområden i samverkan med kommunerna. En av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är 

samspelet mellan regioner och kommuner, där både ledande 

förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är delaktiga. För att 

möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i 

samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat beslut om en 

gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära 

Vård i Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar nu 

rekommendationen för beslut till Region Västerbotten och länets 

15 kommuner. 
 

Beslutsunderlag:  

- Rekommendation till beslut om systemledning och 

framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten, från 

Samråd vård och omsorg 

- Protokoll SU 210511 § 64 

 

Yrkande  

Lars Tängdén (C)  yrkar att andra attsatsen ändras till ” Att 

Robertsfors kommun ställer sig bakom Framtidsbild Nära vård 

2030.” 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Sociala utskottets förslag till beslut mot Lars 

Tängdéns (C) yrkande och finner att Lars Tängdéns (C) yrkande 

vinner bifall.
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   Socialchef  

 

 

Au § 93   Dnr: 9020/483.109  
   SU-dnr: 7020/144.700 

 

Strategi Äldreomsorgen 2020 - 2030  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategin 

för äldreomsorgen 2020-2030. 

 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att remissvaren biläggs i ärendet inför 

handläggning i Kommunstyrelsen. 

 

Protokollsanteckning 

Lars Tängdén (C) och Ingrid Sundbom (C): önskar att 

Centerpartiets remissvar inarbetas i strategin på ett bättre vis innan 

den fastställs.  

 
Ärendesammanfattning 

Ett förslag till strategin presenterades till kommunfullmäktige som 

vid sitt sammanträde 2020-11-02 beslutade att återremittera ärendet 

för vidare beredning. Förslag till strategin  för äldreomsorgen 

2020-2030 har nu omarbetats efter att ha varit på remiss.  

 

Till stöd i framtagandet av strategin har referensgrupper från de 

olika verksamheterna  och den fackliga samverkansorganisationen 

konsulterats. Synpunkter och förslag gällande äldreomsorgen i 

Robertsfors har inhämtats från pensionärsrådet, folkhälsorådet och  

senare skickats på remissrunda till olika instanser. Det har 

inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 

lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet.  

Dessa synpunkter tas med i det fortsatta  strategiska arbetet.  Syftet 

med strategin är att möjliggöra en långsiktig planering för 

äldreomsorgen i  Robertsfors Kommun. 
 

Beslutsunderlag:  

- Återremiss Kommunfullmäktige 20201102 KF § 118 

- Strategi äldreomsorgen 2020-2030 

- Protokoll SU 210511 § 67 

 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar ”Arbetsutskottet beslutar att remissvaren 

biläggs till ärendet inför Kommunstyrelsens sammanträde”. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande till proposition och 

finner att det vinner bifall.  
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Au § 94   Dnr: 9021/193.109 
SU-dnr: 7021/53.700 

 

 
Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL avseende år 2021 kvartal 1 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige. 

 
Ärendesammanfattning 

Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag 

(2001:453), en gång per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer samt 

kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 

samma lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 

verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader  

För det första kvartalet 2021 har 3 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg som ej verkställda.  Besluten 

avser 2 beslut på särskilt boende och ett avbrott  i verkställighet 

gällande korttidsvistelse.  

 

Anledningen till att besluten inte verkställts / beror till största delen 

på avbrott i verkställighet av växelvård och att den enskilde tackat 

nej till erbjudande av särskilt boende. 

 

Beslutsunderlag 

- Riktlinje demensvård 

- Protokollsutdrag KS 20180410 § 70 

- Protokoll SU 210316 § 33 
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Au § 95   Dnr: 9021/194.109 
SU-Dnr: 7021/54.700 

 

 
Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS avseende år 2021 kvartal 1 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att skicka informationen vidare till 

Kommunfullmäktige. 

 
Ärendesammanfattning 

Socialnämnden ska enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) en gång per kvartal lämna uppgifter 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer 

samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 9 § samma 

lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt verkställts 

men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader.  

 

För det första kvartalet 2021 har 21 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg  IVO som ej verkställda.  

Besluten avser  ett beslut om gruppboende och ett daglig 

verksamhets beslut samt 19  avbrott i verkställighet på daglig 

verksamhet.  

 

Anledningen till att besluten inte verkställts beror till största del på 

risk för smittspridning inom daglig verksamhet utifrån Covid -19. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokoll SU 210511 § 70 
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Au § 96   Dnr: 9021/198.109 
Dnr-SHBU: SHBK-2021-463 

 
 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen 

(1998:1276) att föreskriva att följande lokala trafikföreskrifter ska 

upphöra att gälla från och med 1 juli 2021: 

 

2409-2010-0058 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 

högsta tillåten hastighet på väg 670 i Robertsfors (Jomarksvägen) 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 
Ärendesammanfattning 

Polisen i Robertsfors har uppmärksammat att en äldre 

trafikföreskrift inom Robertsfors samhälle inte upphävdes när 

beslut togs om en generell hastighetsbegränsning på 40 km/h inom 

det tättbebyggda området. Det innebär att det finns två föreskrifter 

för samma sträcka, den äldre som anger tillåten hastighet till 50 

km/h och den nya som anger 40 km/h. Förslaget är därför att 

upphäva den äldre föreskriften om 50 km/h. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-04-28 

- 2409-2014-0002 Robertsfors kommuns lokala 

trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom 

tättbebyggt område i Robertsfors 

- 2409-2010-0058 Robertsfors kommuns lokala 

trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 670 i 

Robertsfors (Jomarksvägen) 

- Protokoll SHBU 210510 § 41 
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Au § 97   Dnr: 9021/199.109 
Dnr-Shbu: SHBK-2021-446 

 

    

Åkaren 7 – ansökan om köp av kommunal 
mark 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Åkaren 7 till Dexter 

Sahlén för 21 240 kr. Köparen står för alla kostnader som uppstår 

med anledning av köparens förvärv. 

 

Ärendesammanfattning 
Dexter Sahlén har ansökt om att få köpa fastigheten Åkaren 7 av 

Robertsfors kommun. Fastigheten ligger på Skolgatan i 

Robertsfors. Sökande äger den angränsande fastigheten Åkaren 8. 

Han har initialt inte tänkt bygga något på tomten utan tänker nyttja 

den för odling och uteplats samt utöka gräsmattan. Det kan bli 

aktuellt att bygga ett garage i framtiden. 

 

Enligt riktlinjer för försäljning av kommunal mark från 2011, 

kostar mark som är detaljplanerad för bostäder 20 kr per 

kvadratmeter. 

 

Fastighetens areal: 1062 kvm 

 

Taxeringsvärdet är 59 000 kr. 

 

Enligt riktlinjerna skulle priset för fastigheten vara 1062 x 20 kr = 

21 240 kr 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

- Karta 

- Fastighetsrapport 

- Protokollsutdrag KF 2011-06-15, Riktlinjer markköp 

- Protokoll SHBU 210510 § 45 
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Au § 98   Dnr: 9021/200.109 
Dnr-SHBU: SHBK-2020-1319 

   
 

Lillberget 1 - Antagande av ny detaljplan 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § att anta ny detaljplan för fastigheten Lillberget 1 enligt 

framtagna antagandehandlingar. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 
Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2020-09-21 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för Lillberget 1 så att den kan 

tillåta bostäder, vårdbostäder och icke störande verksamheter. Nu 

är det aktuellt med antagande av detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

- Protokoll SHBU 210510 § 46 

- Antagandehandlingar: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Samrådsutlåtande 
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Au § 99 Dnr: 9021/201.109 
Dnr-SHBU: SHBK-2020-1284 

 

 

Gumboda 33:1 - Antagande av ny 
detaljplan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § att anta ny detaljplan för del av fastigheten Gumboda 33:1 

enligt framtagna antagandehandlingar. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

  

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2020-10-28 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för del av fastigheten 

Gumboda 33:1 så att det på nuvarande parkmark kan tillåtas 

bostäder. Nu är det aktuellt med antagande av detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

- Protokoll SHBU 210510 § 47 

- Antagandehandlingar: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Samrådsutlåtande 
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Au § 100 Dnr: 9021/202.109 
Dnr-SHBU: SHBK-2021-471 
  

  

Förfrågan om uppsättande av 
tilläggsskylten nedsatt hörsel utanför 
förskolan i Bygdeå 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar 

att inte sätta upp tilläggsskylten nedsatt hörsel utanför förskolan i 

Bygdeå. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

Ärendesammanfattning 
Ärendet avser önskemål om uppsättning av tilläggsskylten nedsatt 

hörsel utanför förskolan Fyrklövern i Bygdeå. En ansökan har 

inkommit från en förälder till ett barn på förskolan som har en 

hörselnedsättning.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-04-30 

- Ansökan 

- Utdrag ur handboken Utmärkt utmärkning – handbok om 

vägmärkens användning 

- Protokoll SHBU 210510 § 48 
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Au § 101 Dnr: 9021/203.109 
Dnr-SHUB: SHBK-2021-480 
  

  

Flytt av Fagerliden ÅVC 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge igångsättningstillstånd för flytt av Fagerlidens ÅVC. 

- ny lokalisering av ÅVC blir på fastigheterna Sikeå 37:2 

respektive Sikeå 37:3. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 (§135) att fastställa 

sluttäckningsplanen för Fagerlidens deponi. Arbetet med 

sluttäckningen innebär att återvinningscentralen (ÅVC) måste 

flyttas till ny plats. Verksamheten har gjort en översyn av möjliga 

platser och bäst lämpad bedöms fastigheterna Sikeå 37:2 resp 37:3 

vara. Dessa ligger inom detaljplaneområde som industrimark och 

andra fördelar är närheten till väg E4 samt minskad trafik med 

tunga transporter genom tätbebyggt område. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-04-21 

- ÅVC-utredning (ca 2007) 

- Protokollsutdrag AU 2017-09-19 §128 (utredning ny ÅVC) 

- Protokollsutdrag KS 2020-06-08 §135 (sluttäckning) 

- Protokollsutdrag KF 2020-11-02 §113 (investeringsbudget/-

plan) 

- Protokollsutdrag KF 2021-03-08 (intäkt renhållning) 

- Förslagsskiss bussvändhållplats 

- Protokoll SHBU 210510 § 56  
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Au § 102 Dnr: 9021/204.109 
Dnr-SHBU: SHBK-2021-27 
  

  

Köksutredning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att projektering för byggande av nytt 

centralkök/skolkök vid Jenningsskolan påbörjas. 

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sammanträdet 2021-01-25 

(§5): 

- Samhällsbyggnadsutskottets presidium inbjuder övriga 

presidier (Bou, Soc, Tvu, KS) till samrådsträff i syfte att uppnå 

koncernövergripande samsyn. 

- Till Samhällsbyggnadschefen uppdras att innan samrådet 

sammanställa måltidsverksamhetens syn på köksfrågan samt 

synpunkter från kommunledningsgruppen.” 

 

En utredning utifrån måltidsverksamhetens perspektiv har gjorts 

och synpunkter har inhämtats från övriga sektorer. 

 

Utifrån måltidsverksamhetens perspektiv föreslås att ett nytt 

centralkök/skolkök byggs vid Jenningsskolan. För att säkerställa att 

investeringen genomförs så effektivt som möjligt bör en 

byggprojektering genomföras som omfattar: 

·         Genomtänkt planering 

·         Tekniska beräkningar 

·         Ekonomisk kalkyl 

·         Ev övriga utredningar 

 

En ordentlig projektering ger bättre förutsättningar för en god 

budgetplanering och en tidplan. För detta ändamål krävs att extern 

kompetens anlitas 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse köksutredning 2021-04-27 

- Köksutredning – måltidsverksamhetens perspektiv 2021-04-08 

- Protokollsutdrag SHB-utskottet 2021-01-25 (§5)  

- PM. Köksutredning (2020-06-01) 

- Protokollsutdrag SHBU 2020-05-11 

- Delrapport utredning av skolstruktur (2020-05-03) 

- Möte 2019-11-27 

- Möte 2019-11-18 

- Möte 2019-11-11 

- Protokollsutdrag SHBU 2019-11-04 
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Forts. Au § 102 
 

- Protokollsutdrag   SHBU 2019-10-21 § 137 

- Protokollsutdrag SHBU 2019-10-21 § 120 

- Grundstruktur köksutredning 2019 

- Tjänsteskrivelse (2019-10-31) 

- Verksamhetens förslag utredning Tundals (2018-09-27) 

- SML-f2___Verksamhetens förslag utredning Tundals 2018-09-

27.pdförslag Tundalsskolan (20180830) 

- Protokoll SHBU 210510 § 58 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-05-24           Sida 38         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 103 Dnr: 9020/303.109 
  

  

Besvarande av medborgarförslag 6/2020 - 
Ishall i Robertsfors 
 
Arbetsutskottets 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 

- protokoll TVU 210511 § 52 
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Au § 104 Dnr: 9020/423.109 
  

  

Besvarande av medborgarförslag 9/2020 - 
Badplats i centrala Robertsfors 
 
Arbetsutskottets 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  

- protokoll TVU 210511 § 53 
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Au § 105 Dnr: 9020/439.109 
  

  

Besvarande av Medborgarförslag 10/2020 
– Paddelhall 
 
Arbetsutskottets 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 (beorende 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 

- Medborgarförslag 10.2020 Paddelhall 

- protokoll TVU 210511 § 54 
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Au § 106  Dnr: 9018/192.109 
Dnr-Shbu: SHBK-2021-481 

    

Motion 5/2018: Mobila samt lokala 
återvinningsstationer i kommunen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Ärendesammanfattning 
Centerpartiet har i en motion från Elisabeth Tängdén, Ingrid 

Sundbom och Marie Viberg yrkat på att Robertsfors kommun 

- införskaffar en mobil återvinningscentral 

- upprättar en plan för hur den mobila återvinningscentralen ska 

flyttas runt i kommunen på lämpligaste sätt 

- ser till att göra uppföljningar för att utvärdera effekten av den 

mobila återvinningscentralen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-17 (§56) att motionen var 

anmäld och överlämnade denna till kommunstyrelsen 

  

Utifrån rådande förutsättningar och kommande förändringar kring 

ansvar för insamling av returpapper samt flytt av Fagerlidens ÅVC 

bedömer verksamheten inte att detta kan ses som en prioriterad 

åtgärd i nuläget. Detta hindrar dock inte att frågan kan bli aktuell i 

ett senare skede då ovan nämnda förändringar är genomförda 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse mobil återvinningsstation 2021-04-26 
- Protokollsutdrag KS 2020-06-08 p 135 Sluttäckning Fagerliden 
- Motion 5/2018: Mobila samt lokala återvinningsstationer i 

kommunen 
- Protokollsutdrag KF 2018-06-18 p56 Anmälan motion 5-2018 
- Protokoll SHBU 210510 § 57 
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Au § 107 Dnr:  
  

  

Information: Uppföljning motioner och 
medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunsekreterare informerade att under kommande 

Kommunstyrelsesammanträde kommer han redovisa den nya 

Politik-Helpdesk:en som ska lanseras, samt presentera kvarvarande 

medborgarförslag/motioner och beslut. 
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Au § 108   Dnr:  
 

 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av de delegationsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 24 maj 2021 § 108 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 
- Överförmyndarnämndens protokoll 2021-04-28  

 

- Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-04-23 

 

- Protokoll BOU 2021-05-10 

 

- Protokoll SHBU 2021-05-10 

 

- Protokoll TVU 2021-05-11 

 

- Protokoll SU 2021-05-11 

 

- Redovisning av kränkande behandling månadsvis (BOU) 

 

- Delgivningar - BOU 

 

- Delegationsbeslut 2021 kvartal 1 Sociala 

 

- Delegationsbeslut Miljö 

 

- Delegationsbeslut Bygg 

 

- Delegationsbeslut Färdtjänst 

 

- Meddelanden Samhällsbyggnads 

 

- Primärkommunala beredningens protokoll 2021-04-29 signed 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-05-24           Sida 44         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Au § 108 
 

- Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | Viktig information från 

SKR och Sobona, Cirkulär 21:16 

 

- Information från SKR och Sobona - avseende bedömning 

sjukpenning 

 

- Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och 

beslutsfattande i kommuner och regioner (förvaltningen har 

bedömt att remissen ej kommer besvaras) 

 

- remissförfarandet till kommuner i prövningen enligt 

jordförvärvslagen (1979:230) av fysiska och juridiska personer 

förvärv av lantbruksfastigheter i länets 

kommuner.(Ärendebeteckning 606-5315-2020) (för kännedom) 

- Beslut om att upphöra med remisshanteringen till 

kommunerna i Västerbottens län(14583604) 

 

- Beslut i regionfullmäktige 2021-04-27 till 28, § 64 

Västerbottensmodellen (Kollektivtrafik) 

 

- Årsredovisning och revisionsrapporter för verksamhetsåret 

2020 - Samordningsförbundet Umeåregionen 
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   Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Au § 109   Dnr:  
 

 

Övriga frågor 
 

Sjuktransport 
Lars Tängdén (C) frågade om sjuktransport/vårdtransport 

fortfarande finns med i färdtjänstupphandlingen.  

 

Ordförande: Meddelar att frågeställningen ska besvaras inför 

Kommunstyrelsens sammanträde. 
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Au § 110   Dnr:  
 

 

(Individärende) 
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Au § 111  Dnr:  
 

 

(Individärende) 

 

 


