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Plats och tid 

KS-rummet, Robertsfors 2021-10-04, kl 13.00-15:05 
(Ajournering 14:24 – 14:38) 
  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Nilsson (S) 
Petra Andersin (S) 
Robert Lindgren (S)  
Lars Tängdén (C) 
Ingrid Sundbom (C) 
 
  

 
Övriga deltagare 
 
 

 
Linus Lundström, sekreterare 
Guv Ivesund (S), närvarande ersättare 
Carl-Johan Pettersson (S), närvarande ersättare 
Mona Andersson (S), närvarande ersättare 
Kenneth Isaksson (M), insynsplats 
Paavo Roukajärvi (V), insynsplats 
Anders Persson, kommunchef 
Anna Falk, ekonomichef  
Maja Petrovic, socialsekreterare 
Angelica Nylander, vikarierande socialsekreterare 
Sara Häggström, personalstrateg §§112-115 
  
 
 
 
 
 

 

Utses att justera 

     
Lars Tängdén                                                     Paragraf 112-141 

 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare    
 Linus Lundström  
 

 Ordförande   
 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   
 Lars Tängdén 
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 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Arbetsutskottet (tillika Personalutskott) 
 

Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

 
Datum för anslags 
uppsättande                  

2021-10-05 Datum för anslags nedtagande  
   

2021-10-26 

 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret Robertsfors                   

 
Underskrift                

       Linus Lundström (Sekreterare) 
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Innehåll 

§ 112 Val av justerare 

§ 113 Godkännande av föredragningslista 

§ 114 Månadsrapport augusti 

§ 115 Personalpolitik - arbetsmiljö och löner 

§ 116 Verksamhetsplan och budget 2022 

§ 117 Tidigareläggning av investeringar 2022  

§ 118 Investeringsbudget 2022 och plan 2023-24 

§ 119 Nytt reglemente för “1 kr tomter” 

§ 120 Personalchef 

§ 121 Personalstärkande åtgärder 

§ 122 Samverkansavtal för gemensam PA-nämnd  

§ 123 Redovisning av delårsbokslut 

§ 124 Uppföljning av internkontrollplan 2021 

§ 125 Yttrande konsekvensutredning hastighetsbegränsning E4 vid 

Djäkneboda 

§ 126 Avsiktsförklaring om att stå bakom Leaderansökan 

§ 127 Driftsavtal Ung Företagsamhet Västerbotten 

§ 128 Ekonomisk genomlysning BoU och Sociala 

§ 129 Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten (från samråd vård och omsorg) 

§ 130 Ej verkställda beslut enligt SoL år 2021 kvartal 2 

§ 131 Ej verkställda beslut enligt LSS år 2021 kvartal 2 

§ 132 Delegationsbeslut 2021 kvartal 2 

§ 133 Avslutande av vattenanslutning 

§ 134 Avgifter måltid 

§ 135 Åtgärder som medför underskott 2021 

§ 136 Sikeå 35:1 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

§ 137 Trafikplats Sikeå E4, Sikeå 18:2 m fl, upphävande av detaljplaner 

§ 138 Ny lokal trafikföreskrift väg 742 Flarkvägen 

§ 139 Enskilt avlopp fastigheten Strand 3:1 

§ 140 Delgivningar 

§ 141 Övriga frågor 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 112  Dnr:  
 

Val av justerare 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att välja Lars Tängdén (C) till justerare för 
dagens protokoll. 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-10-04           Sida 5         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 113  Dnr:  
 

Godkännande av föredragningslista 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan med 
förändringen att punkt 22 i ärendelistan (Nuläge/Framtid i 
grundsärskolan) skjuts till ett kommande möte. 
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Au § 114  Dnr:  
 

Månadsrapport augusti 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 
Ärendesammanfattning 
Redovisning av månadsrapport för augusti.  
  
Beslutsunderlag 

- Månadsrapport augusti 
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Au § 115  Dnr:  
 

Personalpolitik – arbetsmiljö och löner 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 
Ärendesammanfattning 
Personalstrateg Sara Häggström presenterar status och prognoser runt 
personalförsörjning. 
  
Beslutsunderlag 

-  
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Au § 116  Dnr: 9021/266.109 
 

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2022 
 
Kommunchefs förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag på 
verksamhetsplan och budget 2022 

 
- Att anta verksamhetsplan och budget för år 2022 Kommunstyrelsen 
Robertsfors kommun  
- Att övergå från månadsrapporter till kvartalsrapporter 
 
Tilläggsyrkande  
Patrik Nilsson (S) tilläggsyrkar: 
 

- Att Förskolans rad ändras till 44 851kkr. Minskningen överförs 
till  

- Att en digitaliseringsstrateg anställs under IT-chef för att leda 
och stötta utvecklingsarbetet med digitalisering i kommunens 
verksamheter enligt den av fullmäktiges beslutade 
digitaliseringspolicy 

- Att SHB ledning/stab utökas, efter ett beslut av 
samhällsbyggnadsutskottet.  

 
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag på 
verksamhetsplan och budget 2022 

 
- Att anta verksamhetsplan och budget för år 2022 Kommunstyrelsen 
Robertsfors kommun  
- Att övergå från månadsrapporter till kvartalsrapporter 
- Att Förskolans rad ändras till 44 851. Minskningen överförs till  
- Att en digitaliseringsstrategi anställs under IT-chef för att leda och 
stötta utvecklingsarbetet med digitalisering i kommunens verksamheter 
enligt den av fullmäktiges beslutade digitaliseringspolicy 
- Att SHB ledning/stab utökas, efter ett beslut av 
samhällsbyggnadsutskottet.  

 
 

Ärendesammanfattning 

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 
kommunfullmäktige i juni 2021 mål och medel för kommunens 
verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens utveckling 
samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i 
sitt arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, 
internkontroll och återrapport.  
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Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse och är 
det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. 
Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan 
mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna 
överordnade målen, detta för att kommunen har ett ansvar att inte 
överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och 
välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen 
återställa underskottet inom följande tre år. 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram av 
kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens och 
styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i kommunstyrelsen. 
Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten fördelning av den ram som 
kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens ansvarsområden. I 
bifogade beslutsunderlag finns beskrivningar av verksamhetseffekt till 
följd av föreslagen budget samt förslag till åtgärder. 

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin 
verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att 
bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom 
reglementet. 
 
  
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förslag till Verksamhetsplan och 
budget 2022 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 
med utskott 

Ingår i ovanstående:  

Bilaga 1: Kommunstyrelsens Radbudget 

Bilaga 2: Kommunstyrelsens verksamhetsansvar i 
enlighet med reglementet 

Bilaga 3: Förslag till utformning av Kvartalsrapport 

Protokoll BOU 20210920 §56 

Protokoll SBHU 20210920 §90 

Protokoll SU 20210921 §106 

Protokoll TVU 20210921 §70 
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Au § 117  Dnr: 9021/266.109 
 

Tidigareläggning av investeringar 2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 4,5 miljoner 
av det prognostiserade utökade utrymmet i 2022 års resultat avsätts för 
tidigareläggning av investeringar. 
 
Ärendesammanfattning 
Kommunen har ett stort investeringsbehov främst till följd av en stor 
underhållsskuld i fastigheter och investeringsvolymerna beräknas att öka 
de kommande åren. För att klara dessa behov utan att avskrivningarna ska 
påverka verksamheternas driftbudget eller belasta kommande 
generationer, föreslår förvaltningen att 4,5 miljoner av det 
prognostiserade resultatet för 2022 avsätts till att tidigarelägga ett antal 
investeringar som därmed kan lyftas bort från den tungt belastade 
investeringsbudgeten.  Försiktighetsprincipen ska gälla vid 
genomförandet av dessa investeringar som ska uppfylla kraven för att 
vara investeringskostnader enligt gällande grundregler. 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Tidigareläggning av investeringar 
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Au § 118  Dnr: 9021/268.109 
 

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-24 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
investeringsbudget 2022 och plan 2023–24. Förtydligande kommer göras 
där investeringar blir tidigarelagda inom ramen för AU § 117. 
 
Ärendesammanfattning 
Investeringsutrymmet för kommande år har av kommunfullmäktige 
beslutats till:  
20,5 mkr för 2022  
21 mkr för 2023 
21,5 mkr för 2024  
Summorna tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet. I det fall 
att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan påvisa att en investering 
utöver angivet utrymme kan hanteras genom minskande driftskostnader i 
verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnader, kan 
kommunfullmäktige godkänna den investeringen. Kommunfullmäktige 
kan även godta något lägre investeringar något år för att ge mer utrymme 
efterföljande år, ex om större investering behöver göras.   
 
Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för 
investeringsutrymmet. Detta eftersom avskrivningarna och räntor 
sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en påverkande 
faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar investeringar, 
avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga budgetutrymmet för 
verksamhet. Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning 
och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade 
verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för 
underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan en högre 
investering säkerställa minskade driftskostnader.  
 
Robertsfors kommun har de senaste åren ökat sin investeringsvolym 
kraftigt. Vilket medför ökade kostnader för avskrivningar. I föreslagen 
investeringsbudget ligger investeringsutrymmet över det av 
Kommunfullmäktige beviljade utrymmet 2022 och mycket över 2023. 
Om Kommunfullmäktige beslutar om investerings-budget enligt förslag 
utan ytterligare prioritering eller krav på effektiviseringar/besparingar 
kommer det budgeterade utrymmet för avskrivningar att överskridas. 
  
Beslutsunderlag 

- Investeringsbudget 2022-2024 (plan till 2032) 
- Investeringsäskanden 2022-23 SBHU - bilaga tillagd 20210929 
- Investeringsäskanden 2022-23 BOU - bilaga tillagd 20210929 
- Investeringsäskanden 2022-23 SU - bilaga tillagd 20210929 
- Investeringsäskanden 2022-23 TVU - bilaga tillagd 20210929 
- Protokoll SBHU 20210920 §90 
- Protokoll BOU 20210920 §58 
- Protokoll SU 20210921 §104 
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- Protokoll TVU 20210921 §71 
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Au § 119  Dnr: 9021/269.109 
 

Kommunala tomter i Robertsfors och 
Bygdeå 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om: 

1. Att kommunala tomter i Robertsfors kommun undantas från 
gällande regler för så kallade ”1-kronas tomter” i Robertsfors 
kommun och säljs enligt marknadens villkor.  

2. Att dessa tomter undantas från kommunstyrelsens beslut 2011-
05-24 Dnr 9011/173 ”2. Byggbar mark, detaljplanerat markövrigt 
20/m2”. 

3. Att de tomter som vid beslutsdag är bokade enligt tidigare villkor 
för 1 kr tomter ligger kvar inom detta regelverk tills bokningen 
antingen löper ut eller verkställs. 
 
OBS! Gäller ej tomterna i Må bra byn 

 
Ärendesammanfattning 
Tomt och fastighetspriserna har börjat stiga i Robertsfors kommun vilket 
gör att det nu växer fram en marknad. Privata aktörer och mäklare har 
börjat etablera sig på denna marknad och säljer tomter till marknadspriser 
framför allt i Robertsfors tätort och i kommunens södra delar. Kommunen 
bör inte konkurrera med dessa aktörer genom de så kallade ”1 kr-
tomterna” utan sälja dessa tomter i Robertsfors och Bygdeås tätorter till 
marknadspriser och på marknadens villkor. För att kunna säljas på 
marknadens villkor ska dessa tomter även undantas från tidigare KS 
beslut 2011-05-24 där summa reglerades till 20 kr/m2. 
Övriga ”1-kr tomter” i kommunen föreslås ligga kvar inom nuvarande 
regelverk. 
Idag finns en intressent registrerad för 1kr tomt i berörda området och 
denna intresseanmälan löper till 2021-12-23. Förslaget är att den ligger 
kvar under gällande regelverk tills den löp ut eller verkställs och därefter 
går även dessa tomter under de nya villkoren 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse kommunala tomter i Robertsfors och Bygdeå 
- Gällande regler tomter 
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Au § 120  Dnr: 9021/270.109 
 

Omfördelning av personalchefsuppdrag 
och titel till personalstrateg 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att personalchefsuppdraget och titel flyttas från 
kommunchef till personalstrateg. 
 
Ärendesammanfattning 
Uppdraget som personalchef för Robertsfors kommun ligger idag på 
kommunchef ihop med övriga uppgifter som regleras via 
”Arbetsinstruktioner för kommunchef i Robertsfors kommun”. 
 
I samband med Robertsfors kommuns tillväxt måste ett större fokus läggs 
på ledning och styrning i av dessa utvecklingsprocesser. Detta kräver att 
en allt större del av kommunchefens roll och arbetstid läggs på dessa 
frågor om kommunen ska kunna tillvarata de nyttoeffekter som uppstår. 
 
Arbetet med personal-, arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor 
kräver i sin tur att detta arbete leds av en tjänst med bred kompetens och 
erfarenhet inom HR-området för att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
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Au § 121  Dnr: 9021/271.109 
 

Extra medel till personalstärkande 
åtgärder 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja 425 000 kr till 
personalstärkande insatser. Beloppet tas från 2021 års resultat. 
 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har idag totalt ca 1063 medarbetare (tills vidare, 
visstid, uppdrag, vikariat). Alla medarbetare i Robertsfors kommun gör 
och har gjort ett fantastiskt arbete under Corona-epidemin genom att på 
ett säkert sätt upprätthålla våra verksamheter med en hög kvalité.  
Kommunledningen vill därför att extra medel ska gå till sektorerna för 
personalstärkande insatser under 2021. Medlen kan användas till 
aktiviteter kickoffer, föreläsningar eller andra former av 
kompetenshöjande eller trivselskapande insatser. 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
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Au § 122  Dnr: 9021/265.109 
 

Samverkansavtal och reglemente PA 
nämnd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

1. Anta uppdaterat förslag till samverkansavtal 
2. Anta uppdaterat förslag till reglemente 

 
Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att motsvarande 
beslut fattas av fullmäktige i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 
Vindeln, Vännäs och Umeå. 

 
Ärendesammanfattning 
PA-nämnden beslutade den 3 september 2021, Diarienummer: URPN-
2021/00009, att Örnsköldsvik lämnar Umeåregionens gemensamma 
nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system från 
och med den 1 januari 2022. 

Med det behöver befintligt samverkansavtal och reglemente uppdateras 
och antas på nytt i respektive kommunfullmäktige.  
  
Beslutsunderlag 

 
- Tjänsteskrivelse 
- Reglemente för gemensam PA-nämnd 
- Samverkansavtal för gemensam PA-nämnd 
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Au § 123  Dnr: 9021/272.109 
 

Delårsbokslut januari-augusti 2021 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsbokslutet för 2021 
 
Ärendesammanfattning 
Delårsrapporten per den sista augusti innehåller en uppföljning av 
kommunens samlade verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse samt 
personal.  

Delårsrapporten för 2021 är omarbetad enligt Rådet för Kommunal 
Redovisning Rekommendation R17 (RKR-R17). Genom att följa 
rekommendationerna i RKR-R17 är delårsrapporten för 2021 mer 
komprimerad men innehåller fortfarande all väsentlig information.  

Några skillnader mot föregående års delårsrapport:  

 Med anledning av att rapporten nu är anpassad utefter RKR 17 
finns inget krav på sammanställd redovisning, dvs, hela 
koncernen samt kassaflödesanalys. Detta eftersom koncernen inte 
har gemensamma finansiella mål.  

 Kommunens styrmodell samt mål och riktlinjer är numera flyttat 
till en bilaga.  

 Resultaträkningens utformning är justerad något för att möta 
kraven i RKR-R17.  

 Utfall  

Under delåret 2021 har Ekonomikontoret inlett arbetet med att ta fram 
ekonomiska mål på verksamhetsnivå, mål som är relevanta för 
verksamheterna och Robertsfors kommun som är möjliga att mäta och 
utvärdera.   
 
Kommunens resultat uppgår till 29 199 tkr per augusti. Prognos per helår 
uppgår till 16 522 tkr där verksamheterna prognostiserar ett underskott på 
12 739 tkr. Finansnettot prognostiseras ge ett överskott på 1 500 tkr. 
Skatteintäkterna, generella bidrag o utjämning prognostiseras ge ett ett 
överskott på 18 392 tkr. I utfallet ingår även realisationsvinst med 819 tkr 
med anledning av försäljning av två förskolor. 
  
Beslutsunderlag 

 
- Delårsbokslut januari-augusti 2021 
- Bilaga 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 
- Bilaga 2 KS-Övrigt 
- Bilaga 3 Ekonomikontor 
- Bilaga 4 Personalkontor 
- Bilaga 5 IT-kontor 
- Bilaga 6 Barn och Utbildning 
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- Bilaga 7 Sociala 
- Bilaga 8 Tillväxt 
- Bilaga 9 Samhällsbyggnad 
- Bilaga 10 Jävsnämnd 
- Bilaga 11 PA-nämnd 
- Bilaga 12 Räddningsnämnd 
- Bilaga 13 Överförmyndarnämnd 
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Au § 124  Dnr:  
 

Uppföljning av internkontrollplan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
Att tacka för informationen och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
Att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendesammanfattning 
 
  
Beslutsunderlag 

- Uppföljning från BOU 
- Uppföljning från SBHU 
- Uppföljning från SU 
- Uppföljning från TVU 
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Au § 125  Dnr: 9021/274.109 
 

Yttrande konsekvensutredning 
hastighetsbegränsning E4 vid 
Djäkneboda.  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ställer sig bakom kommunchefens förslag att ställa sig 
bakom föreskriften om att begränsa hastigheten till 80km/h. 
 
Ärendesammanfattning 
 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Länsstyrelsen Västerbotten konsekvensutredning ärende: 258-

8856-2021 datum 2021-09-24 
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Au § 126  Dnr:  
 

Avsiktsförklaring om att stå bakom 
Leaderansökan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin.   
 
Ärendesammanfattning 
 
  
Beslutsunderlag 

- Remissversion Lokal utvecklingsstrategi Idériket Umeåregionen 
2030 
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Au § 127  Dnr: 9021/208.109 
 

Avtal om driftsstöd Ung Företagsamhet 
Västerbotten 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att acceptera det nya avtalsförslag om 
driftsstöd som presenterats av UF Västerbotten gällande perioden 2022 
tom 2024. 
 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har sedan många år tillbaka ett avtal med Ung 
Företagsamhet Västerbotten gällande grundskolenivå. Gällande avtal 
omfattar aktiviteter i åk 8 samt åk 9 och avtalet upphör vid årsskiftet 
2021/2022. UF Västerbotten har nu breddat innehållet i tjänsten som från 
2022 kan inledas redan på lågstadienivå. Vidare ingår tryckt material, 
vissa webbtjänster samt utbildningsinsatser för skolans personal. Den 
årliga kostnaden 50 000:- indexeras år två och tre. Robertsfors kommun 
bör teckna avtalsförslaget gällande perioden 2022-2024. 
 
  
Beslutsunderlag 

- Kommunbrev Robertsfors kommun. 
- Robertsfors kommunavtal 22-24 
- Följebrev till avtal tjänsteskrivelse UF avtal 2022_2024v2 
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Au § 128  Dnr: 9021/276.109 
 

Ekonomisk genomlysning BoU och 
Sociala 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlämnar genomlysningen 
vidare till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendesammanfattning 
Prognosen för helåret 2021 visar på ett stort överskott för kommunen som 
helhet, men vissa verksamheter prognostiserar ett underskott för 2021 och 
äskar även om utökad budget för 2022. För att öka medvetenheten och 
förståelsen för god ekonomisk hushållning och som ett steg i arbetet kring 
att uppnå kostnadseffektivitet i alla kommunens verksamheter har 
ekonomikontoret, i samarbete med ansvariga sektorer, fått i uppdrag att 
genomföra en ekonomisk genomlysning av verksamheterna Förskola, 
Särskola, Insatser för barn och familj samt HSL. 
 
  
Beslutsunderlag 

- PM ekonomisk genomlysning BoU  Sociala 
- Bilaga 1 Förskola i Robertsfors tätort 
- Bilaga 2 Protokoll KF 2015-09-21 
- Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Barnomsorgsbehov norra 

kommundelen 
- Bilaga 4 Protokollsutdrag BoU 20210920 
- Bilaga 5 Protokollsutdrag SU 20210921 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-10-04           Sida 24         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 129  Dnr: 9021/277.109 
 

Ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i 
Västerbotten (från samråd vård och 
omsorg) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan 
inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
 
Ärendesammanfattning 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den ska 
vara av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens behov 
av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så långt det 
är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 
Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en 
region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 
erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i hemmet, i 
korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i 
dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region sluta avtal med 
kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. 

 
I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom att 
en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan i särskilt och 
ordinärt boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen, har 
de länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 
kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen gjort 
en översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar för 
läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två tidigare 
avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer. 

 
Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal hälso-
och sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt 
boende och Ramavtal om läkarmedverkan). Avtalet kommer att få en 
annan layout. 

 
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2021 
att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 
Västerbotten besluta: 

 
- Att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- 
och sjukvård i Västerbotten 
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Beslutsunderlag 

- -Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso-och 
sjukvård i Västerbotten 

- -Rekommendation till beslut om avtal läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso-och sjukvård i Västerbotten 
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Au § 130  Dnr:  
 

Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL avseende år 2021 kvartal 2 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

- Att tacka för informationen och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 

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 andra kvartalet 2021 har 2 ärenden rapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg som ej verkställda.  Besluten avser särskild boende 
och korttidsvistelse.   

 
Anledningen till att besluten inte verkställts är på grund av avbrott i 
verkställighet och en som tackat nej till erbjudande om särskild boende 
 
  
Beslutsunderlag 
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Au § 132  Dnr:  
 

Delegationsbeslut, 2021, kvartal 2 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

- Att tacka för informationen och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendesammanfattning 
Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) framgår att beslut som 
fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Följande 
delegationsbeslut föreligger: 

 
 

Äldre och handikappomsorgen 20210401-20210630  
Hemtjänst                                                                                         
Särskilt boende                                      
Matdistribution 
LSS          20210401-20210630     

                          
  

  
  

Individ och familjeomsorgen              20210401-20210630   
Försörjningsstöd                                    

  Barn och Unga 
  Vuxna 
  Familjerätt 
                              

 
Beslutsunderlag:  

Protokoll SU20210921 §112     
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Au § 133  Dnr:  
 

Avslutande av vattenanslutning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Överklintens byaråds förfrågan om 
att ”döda vatten- anslutning” till fastigheten Överklinten 3:32. 
 
Kommunsekreterare bjuder in sektorchef och relevant sakkunnig som 
beslutsstöd på plats för kommunstyrelsen.  
 
Ärendesammanfattning 
Från Överklintens byaråd har inkommit en skrivelse med önskemål om 
att ”döda vattenanslutning” till fastigheten Överklinten 3:32. Byarådet har 
förvärvat fastigheten och rivit det bostadshus som stod på tomten. Kvar 
idag finns ett uthus som används som förråd av byarådet för t ex 
utemöbler etc. 

Fastigheten Överklinten 3:32 ligger inom detaljplanelagt område – 
Överklintens Kyrkby - som fastställdes 1956 och anger att fastigheten är 
avsedd för bostad i två våningar. 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen, i 
förening med gällande va-taxa och fastställda allmänna bestämmelser 
(ABVA) utgör det offentligrättsligt grundade regelverket för allmänna 
va-tjänster. Dessa regelverk tillsammans med domar från rättsliga 
instanser medger inte möjlighet till att ”säga upp VA-abonnemanget” 
eller till avgiftsbefrielse. En mer utförlig genomgång görs i PM: Dödande 
av vattenanslutning. 
 
 
  
Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Överklintens byaråd 
- Tjänsteskrivelse Dödande av vattenanslutning 2021-09-06 
- PM: Dödande av vattenanslutning 2021-09-06 
- Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) 
- Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggning (KF 2020-11-02, §112) 
- Allmänna bestämmelser för användande av Robertsfors kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA 2010) (KF 2009-11-
18) 
- Miljööverdomstolen, Dom 2005-11-22, M3475-05 
- Statens VA-nämnd, beslut 2013-12-13, BVa 99, Va 449/12 
- Svea Hovrätt, Dom 2016-08-22, M 2675-16 
- Mark- och miljööverdomstolen, 2016-04-19, 2015-M 11345              
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Au § 134  Dnr:  
 

Avgifter måltid 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter 
enligt förslag och att de gäller från och med 2022-01-01.  
 
Ärendesammanfattning 
 

 Extern försäljning År 2021 År 2022 

Matabonnemang äldreboenden     3 090 kr/månad 3 090 kr/månad 

Korttidsboende                      100 kr/dygn 100 kr/dygn 

Personallunch                   70 kr/portion inkl. moms  70 kr/portion inkl. moms  

Elevpraktikanter       35 kr/portion inkl. moms  35 kr/portion inkl. moms  

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse avgifter måltid 2022 
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Au § 135  Dnr:  
 

Åtgärder som medför underskott 2021 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de beskrivna åtgärderna måste genomföras 
under innevarande år trots att underskott uppstår inom verksamhet 
Fastighet. 
 
Ärendesammanfattning 
Förskolan Lillebo i Överklinten 
Under höstens regn har ett nytt takläckage upptäckts på förskolan Lillebo 
i Överklinten. Detta beror på att plåttaket trampats sönder, förmodligen 
vid snöskottning. Skadorna är omfattande och bedömningen är att hela 
taket måste bytas. Kostnad för detta beräknas till 651 500 kronor enligt 
budgetpris från Faradium Bygg Umeå AB som har ramavtalet för 
byggtjänster. 
  
Fabriksvägen Robertsfors 
På Fabriksvägen fortsätter problemen med läkande tak och under hösten 
har larmats om läckage in i de totalrenoverade delarna av Hälsocentralen. 
En rapport från WSP presenterades på föregående 
Samhällsbyggnadsutskottets föregående sammanträde 2021-06-22 (§75, 
dnr SHBK-2021-724). Rapportens slutsats är att taket måste byggas om 
och att detta kan göras i olika etapper. Samhällsbyggnadsutskottet 
uppdrog till Samhällsbyggnadschef att ta fram en plan där man ser över 
tak och ventilation samt kostnadskalkyl för detta. Ärendet lyfts vid nästa 
sammanträde. 
  
De läckage som hänt under denna höst har lokaliserats till området kring 
ventilationsanläggningen på taket. Här krävs akut åtgärd för att hindra 
förstöring av de nyrenoverade lokalerna och för att få stopp på läckaget 
ned till Centralköket. En offert har tagits in för att provisoriskt åtgärda 
problemen fram till dess att taket kan byggas om. Åtgärden innebär enligt 
preliminär beräkning en kostnad på ca 100 tkr. 

 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse åtgärder som medför underskott 2021 (2021-09-08) 
- Budgetpris takbyte förskolan Lillebo 
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Au § 136  Dnr:  
 

Sikeå 35:1 – Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
upp till två enbostadshus inom fastigheten Sikeå 35:1 på plats markerad i 
bifogad karta.  

Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver bygglov.  

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande 
bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från den 
dag förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om 
bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.  

Trafikverket förordar att som in/utfartsväg nyttja befintlig väg till Sikeå 
2:19 och om det inte är möjligt ska tillstånd sökas hos Trafikverket för 
en ny anslutning till allmän väg.  

Det finns ledningar i marken som kan beröras av aktuellt projekt, 
sökande upplyses om att eventuell ledningsflytt bekostas av sökande 
själv. Ledningarnas läge kan kontrolleras genom Ledningskollen.se.  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 
Ärendesammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett till två 
enbostadshus i två våningar om ca 200 kvm vardera på en lucktomt längs 
bygatan (väg 688) i Sikeå. 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
- Karta 
- Stadsarkitektens yttrande 
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Au § 137  Dnr:  
 

Trafikplats Sikeå E4, Sikeå 18:2 m fl – 
Upphävande av detaljplaner 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § 
att anta detaljplan för upphävande av detaljplan P 14/1 samt delvis 
upphävande av detaljplan P 1976/95 enligt framtagna 
antagandehandlingar.  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
 
Ärendesammanfattning 
Trafikverket planerar för en ny planskild trafikplats vid E4 i Sikeå. 
Åtgärden innebär att mer mark behöver tas i anspråk för 
väganläggningen. Nuvarande detaljplaner i området kommer att beröras 
av vägplanen och behöver därför upphävas i de delar som berör 
vägplanen för att vägplanen ska kunna fastställas. 
Samhällsbyggnadsutskottet beviljade ett positivt planbesked 2021-03-15. 
Nu är det aktuellt med antagande av detaljplanen för upphävandet.
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-09-08 
- Plankarta 
- Planbeskrivning 
- Granskningsutlåtande 
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Au § 138  Dnr:  
 

Ändring av lokala trafikföreskrifter – ny 
hastighetsbegränsning väg 742 i Ånäset 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 
att föreskriva att följande lokala trafikföreskrifter ska gälla från och med 
1 december 2021: Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset (Flarkvägen) (40 km/h) med 
upphävande av 2409 2020:011 (80 km/h). Detta beslut kan överklagas 
genom besvär. 

Kommunstyrelsen beslutar att av trafikskäl samt att det inom sträckan är 
sammanhållen bebyggelse och att det ska vara 40 km/h vid påtalad 
sträcka. Som skäl för Samhällsbyggandsutskottets beslut anges: 

 Robertsfors kommun har tillsammans med Länsstyrelsen utrett 
var gränsen för tätt bebyggt område ligger i Ånäset. Där 
konstateras att aktuellt vägområde ligger inom tätt bebyggt 
område. 
 

 Besvärliga markförhållanden ger skakningar i hus när tung trafik 
passerar vid 80km/h. 

 Efter aktuellt vägavsnitt finns boende med barn. 
 Efter aktuellt vägavsnitt ingår del av motionsslingan 

Fröbäcksrundan. 

 Liksom övriga tätbebyggda orter i kommunen ska 40km/h även 
gälla i Ånäset. 

 
Ärendesammanfattning 
Ärendet återremitterades för ytterligare utredning vid utskottets 
sammanträde 2021-05-10. En ansökan har inkommit från en boende längs 
väg 742 (Flarkvägen) i Ånäset. Sökande önskar en hastighetsbegränsning 
till 40 km/h på en sträcka inom tättbebyggt område där tillåten hastighet 
idag är 80 km/h. Samhällsbyggnadskontoret föreslog en 
hastighetsbegränsning till 60 km/h. Utskottet önskade att en 
hastighetsbegränsning till 40 km/h skulle remitteras till Trafikverket och 
Polismyndigheten för synpunkter. Detta är nu gjort, Trafikverket 
avstyrker en ändring till 40 km/h och Polismyndigheten har inget att 
erinra mot förslaget. 
  
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
- Ansökan 
- Kompletterande skrivelse från sökande 
- 2409 2020:011 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 

högsta tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset 
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- 2409 2021:xx Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset 

- Yttrande från Trafikverket 2021-05-06 
- Yttrande från Polismyndigheten 2021-05-06 
- Yttrande från Trafikverket 2021-08-19 
- Yttrande från Polismyndigheten 2021-08-26 
- Protokoll SBHU 20210920 §100 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Arbetsutskottet 2021-10-04           Sida 35         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Au § 139  Dnr:  
 

Enskilt avlopp på fastigheten Strand 3:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

- Att avslå begäran om att ta upp ärendet på nytt i 
Kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Tre skrivelser har inkommit till samhällsbyggnadskontoret/miljö varav 
två av dem är riktade till Kommunstyrelsen i Robertsfors kommun. 
Skrivelserna gäller det enskilda avloppet på fastigheten Strand 3:1 som 
ålagts med förbud och är inskickade från en av fastighetsägarna. 
Fastighetsägaren vill att en ny bedömning ska utföras av 
avloppsanläggningen då han bland annat anser att ny information 
tillkommit i ärendet och hänvisar till en dom i Mark och miljödomstolen i 
Växjö M 4660-20. 
  
Samhällsbyggnadskontoret/miljö gör bedömningen att ingen ny 
information inkommit i ärendet då denna dom inte kan tillämpas på detta 
ärende då det är helt olika förutsättningar för de enskilda avloppen. Det 
enskilda avloppet på fastigheten Strand 3:1 saknar tillstånd och består av 
en enkammarbrunn utan efterföljande rening. Avloppet som behandlas i 
domen från Mark och miljödomstolen i Växjö M 4660-20 gäller ett 
avlopp där det finns tillstånd och består av en trekammarbrunn med en 
infiltration. 
  
Beslutsunderlag 
-          Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
-          Skrivelse 2021-07-05 
-          Skrivelse 2021-07-13 
-          Skrivelse 2021-08-23 
-          Rättidsprövning 2021-07-06 
-          Förbud om att släppa ut WC-vatten 2019-08-26 
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AU § 140   Dnr:  
 

Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

- Att tacka för informationen och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 

 
Ärendesammanfattning 
Inkomna delgivningar 
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AU § 141   Dnr:  
 

Övriga frågor 
 
Möjligheter att få kontakt med Robertsfors kommun  
 
Att uppdra till förvaltningarna att snarast samråda med polis och 
räddningstjänst för att säkerställa att det finns aktuella kontaktvägar till 
ansvariga inom kommunen under jourtider.  
 
Kontakt med akut stödfunktion på Robertsfors 
webbplats 
 
Att uppdra till kommunledningskansliet att säkerställa att det finns 

kontaktvägar och lätt tillgänglig information runt stödfunktioner och 
akutnummer vid våld i nära relationer.  


