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Plats och tid 

 

Kommunhuset 2021-11-08, 09:00-12:00 

 

 

 

 

 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S) 

Ewa Marie Westerlund (S)  

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  

 

Ajourneras 10.10-10.20 

 

 

 

 
 

Övriga deltagare  
  

Carin Elofsson, samhällsbyggnadschef  

Harrieth Lindberg, sekreterare 

Sara-Mi Liljeholm, (S) 

Fabian Erlandsson, § 111 

Sylvia Jonsson, § 115 

Sara Forsberg §§ 116–121 

Anna Jonsson § 124 

 

 

 

 

 

Utses att justera Erland Robertsson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 107 - 126 

 Harrieth Lindberg  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2021-11-08 
 

Datum för anslags uppsättande                 2021-11-15 Datum för anslags nedtagande  2021-12-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Harrieth Lindberg 
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§ 113 Bidrag till ljuspunkt Djäkneboda 24:4 

§ 114 Bidrag till ljuspunkt Norum 7:38 

§ 115 Fastställande av tillsynsplan/kontrollplan och 

behovsutredning 2022–2024 för Robertsfors kommuns 

miljö-, hälso-, livsmedels-, tobaks-och alkoholtillsyn 

§ 116 Rickleå 12:8 Förhandsbesked Rickleå 

§ 117 Sikeå 35:1 Önskemål om att köpa mark 

§ 118 Edfastmark 7:34 Ansökan om köp av kommunal mark 

§ 119 Ändring av lokala trafikföreskrifter – Ny 

hastighetsbegränsning väg 651 Åkullsjön  

§ 120 Konsekvensutredning avseende lokala trafikföreskrifter på 

och kring vändplatser Karlstopr och vid enskild väg 11812.1 
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§ 121 Förslag till komplettering av policy om uppförande av 

carport nära fastighetsgräns mot gata  

§ 122 Medborgarförslag 1/2021 Koppeltvång i tätbebyggda 

områden 

§ 123 Fastighetsingenjör 

§ 124 Delgivningar 

§ 125 SHB-chef informerar 

§ 126 Förslag till ändring av delegationsordning gällande enskilda 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 107   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 108   

Godkännande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslistan. 
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   -  

 
 

 

 
SHBU § 109   Dnr: 9021/291.109  
 

Internkontrollplan 2022 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 2022” 

som internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet år 2022. 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och 

har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll 

upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret innebär bland annat att anta 

en plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet samt styra 

och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom styrelsens 

ansvarsområde. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2021-10-29 

• Internkontrollplan Förslag 2022 
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SHBU § 110   Dnr: 9021/923.109 

Sammanträdesdagar 2022 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa 

förslaget om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige i enlighet med 

bilaga ”Sammanträdesdagar 2022 – förslag (20211101)”. 

  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget om sammanträdesdagar 

för Kommunstyrelsen samt dess utskott i enlighet med bilaga ” 

Sammanträdesdagar 2022 – förslag (20211101)” under förutsättning att 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar enligt samma 

bilaga. 

 

  Yrkande 

Carl-Johan Pettersson (S) yrkar att ett extrainsatt 

samhällsbyggnadsutskott tisdag 21 juni. 

 

 

Ärendesammanfattning 
Ett utkast för sammanträdesdagar under 2022 för Robertsfors kommuns 

fullmäktige, styrelse samt utskott har tagits fram för beslut. Respektive 

sammanträdesdagar måste antas av Kommunstyrelsen samt 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
-          Sammanträdesdagar 2022 – förslag (20211101) 

-          Sammanträdesdagar 2022, lista 

-          Tjänsteskrivelse dat. 2021-08-25 
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SHBU § 111   Dnr: SHBK-2021-1246 

VA-plan och dagvattenstrategi 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta VA-plan och 

dagvattenstrategi. 

Ärendesammanfattning 
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver Sveriges 

kommuner arbeta fram VA-planer för att möta framtidens behov av god 

VA-försörjning och för att följa miljökvalitetsnormerna. Syftet med en 

VA-plan och en dagvattenstrategi är att skapa tydliga, långsiktiga och 

hållbara riktlinjer och åtgärder för vatten- och avloppsförsörjning inom 

kommunen. 

Arbetet har genomförts av en grupp tjänstepersoner inom 

Samhällsbyggnadskontoret (SHBK): miljö, bygg och GVA. Processen 

har innehållit flera delmoment som tillsammans bildar den slutliga VA-

planen och dagvattenstrategin. 

VA-översikten var det första dokumentet som togs fram i VA-

planeringen. Den tar fäste på nuläget; status, kvalitet och kvantitet på 

kommunens VA-anläggningar och dricksvattenresurser. Den belyser 

även kända problem och framtida risker. 

Utifrån VA-översikten samt diskussionsfrågor som besvarades av 

tjänstemannagruppen på SHBK och politiker under våren 2020 arbetades 

en VA-policy fram. Den redovisar principiella ställningstaganden samt 

ger uttryck för kommunens viljeinriktning inom vatten- och 

avloppsförsörjning. 

VA-planen grundar sig i ovan nämnda dokument. Den innehåller 

åtgärder, handlingsplaner och tidsramar för vatten- och avloppsplanering 

både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. 

Även dagvattenstrategin är en produkt av ovan nämnda dokument. Den 

består av metoder och strategier för kommunens dagvattenhantering. 

Handlingarna har varit ute på remiss hos berörda aktörer och 

allmänheten och inkomna synpunkter har beaktats i gällande förslag 

vilket redovisas i remissredogörelsen. 
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Beslutsunderlag 
VA-översikt 2020 inkl. bilagor 

VA-policy (Vatten- och avloppspolicy, beslutad 2020-11-02 dnr. 

9020/488.109 

VA-plan 2021-10-08 

Dagvattenstrategi 2021-10-08 

Remissredogörelse 2021-10-08 

Tjänsteskrivelse 2021-10-08 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2021-11-08      Sida 9 (24) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
 
SHBU § 112   Dnr: SHBK-2021-1207 

Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt 
– Djäkneboda 24:1 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan. Utbetalning till sökande genomförs 

då dokumentation på utförd åtgärd redovisats till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Ärendesammanfattning 
Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt inkom 2021-10-12 från den 

mantalsskrivna ägaren på fastigheten Djäkneboda 24:1. Fastigheten har 

tidigare ej erhållit bidrag för enskild ljuspunkt. 

Beslutsunderlag 
Policy för anläggning av vägbelysning – samt bidrag för anläggande av 

vägbelysning, KF § 23, Dnr. 9000/71, 2000-05-25. 

Ansökan om utökning av gatubelysning / Bidrag för enskild ljuspunkt, 

Dnr. SHBK-2021-1207, 2021-10-12 

2021-10-25 Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt – 

Djäkneboda 24:1 
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SHBU § 113   Dnr: SHBK-2021-1234 

Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt 
– Djäkneboda 24:4 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan. Utbetalning till sökande genomförs 

då dokumentation på utförd åtgärd redovisats till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Ärendesammanfattning 
Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt inkom 2021-10-18 från den 

mantalsskrivna ägaren på fastigheten Djäkneboda 24:4. Fastigheten har 

tidigare ej erhållit bidrag för enskild ljuspunkt. 

Beslutsunderlag 
Policy för anläggning av vägbelysning – samt bidrag för anläggande av 

vägbelysning, KF § 23, Dnr. 9000/71, 2000-05-25. 

Ansökan om utökning av gatubelysning / Bidrag för enskild ljuspunkt, 

Dnr. SHBK-2021-1207, 2021-10-12 

2021-10-25 Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt – 

Djäkneboda 24:4 
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SHBU § 114   Dnr: SHBK-2021-1074 

Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt 
– Norum 7:38 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan. Utbetalning till sökande genomförs 

då dokumentation på utförd åtgärd redovisats till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

Ärendesammanfattning 
2021-09-13 inkom ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt från den 

mantalsskrivna ägaren på fastigheten Norum 7:38. Fastigheten har 

tidigare ej erhållit bidrag för enskild ljuspunkt. Ljuspunktens planerade 

placering är på fastigheten Norum 7:36. Ägaren till fastigheten Norum 

7:36 tillförsäkrar i bilagt brev att denne inte har några invändningar mot 

ljuspunktens placering. 

Beslutsunderlag 
Policy för anläggning av vägbelysning – samt bidrag för anläggande av 

vägbelysning, KF § 23, Dnr. 9000/71, 2000-05-25. 

Ansökan om utökning av gatubelysning / Bidrag för enskild ljuspunkt, 

Dnr. SHBK-2021-1074, 2021-09-13 (inkluderar även mejl och 

kartskiss). 

Fastighetsägarens godkännande av ljuspunktens placering, 

mejlkorrespondens 2021-10-14. 

2021-10-25 Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för enskild ljuspunkt – 

Norum 7:38. 
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SHBU § 115   Dnr: SHBK-2021-1228 

Fastställande av tillsynsplan/kontrollplan 
och behovsutredning 2022–2024 för 
Robertsfors kommuns miljö-, hälso-, 
livsmedels-, tobaks-samt alkoholtillsyn 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa: Tillsynsplan och 

behovsutredning 2022–2024 för miljö-, hälso-, livsmedels-, tobak- samt 

alkoholtillsyn.  

Ärendesammanfattning 
Enligt miljötillsynsförordningen och livsmedelslagstiftningen ska 

tillsynsmyndigheten utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela 

ansvarsområde samt årligen upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 

Enligt Alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som skickas 

till länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska fastställas av myndigheten. I 

Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden som 

har tillsynsansvaret. 

 

   Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse, daterat 2021-10-27 

 Tillsynsplan för miljö-, hälso-, livsmedels-, tobak-samt 

alkoholtillsyn, 2022-   2024, daterat 2020-10-27 

 Bilaga 1. Kontrollplan livsmedelstillsyn 2022–2024, daterat 2020-10-27 

  Bilaga 2. Detaljerat kontrollplan livsmedelstillsyn 2022, daterat 2020-10-

27 

  Bilaga 3. Behovsutredning miljö 

  Bilaga 4. Behovsutredning livsmedel 
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SHBU § 116   Dnr: SHBK-2021-847 

Rickleå 12:8 – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, gäststuga och garage 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1 och med stöd av 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL att lämna ett positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage inom fastigheten 

Rickleå 12:8 på plats enligt situationsplan inkommen 2021-08-29. 

Tomtplatsen får inte placeras på brukningsvärd jordbruksmark.  

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.  

Detta beslut kan överklagas genom besvär.  

Upplysningar:  
Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver bygglov.  

När det gäller möjligheten att anordna avlopp upplyser Miljökontoret om 

att tillstånd för sluten tank inte kommer att beviljas innan andra mer 

hållbara alternativ har utretts.  

När det gäller möjligheten att ansluta fastigheten till kommunalt vatten 

krävs tillstånd från GVA-avdelningen.  

Väghållarens tillstånd kan krävas för ny anslutning till enskild 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.  

Vid flytt av en byggnad krävs även rivningstillstånd på den befintliga 

platsen.  

Det är Lantmäterimyndigheten som vid en lantmäteriförrättning beslutar 

om fastighetens utformning. 
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Ärendesammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus i två våningar om totalt ca 210 kvm. Bostadshuset är en 

äldre västerbottensgård som planeras att flyttas från Kvarnforsliden i 

Skellefteå kommun och byggnaden ska renoveras och byggas till på den 

nya platsen. Ett garage på ca 104 kvm och en gäststuga på ca 36 kvm 

planeras också. Sökande önskar avstycka en ny fastighet om ca 1,6 ha 

från fastigheten Rickleå 12:8. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse dat. 2021-10-26 

Karta 

Situationsplan inkommen 2021-08-29 

Bild 1 

Bild 2 

Stadsarkitektens yttrande 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2021-11-08      Sida 15 (24) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

SHBU § 117   Dnr: SHBK-2021-1127 

Sikeå 35:1 – önskemål om att kommunen 
köper in mark för grönområde 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte köpa in en del av fastigheten Sikeå 

35:1. Behovet av grönområden i Sikeå tillgodoses på andra ställen. 

Ärendesammanfattning 
Några ägare till fastigheter runt Sikeå 35:1 i Sikeå by har i en skrivelse 

framfört önskemål om att kommunen köper in mark av fastighetsägaren 

till Sikeå 35:1 för att använda till grönområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 

Karta 

Situationsplan 

Skrivelse från grannarna till Sikeå 35:1 

Fastighetsägarens yttrande 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2021-11-08      Sida 16 (24) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

SHBU § 118   Dnr: SBHK-2021-1254 

Edfastmark 7:34 – ansökan om köp av 
kommunal mark 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja en del av fastigheten Edfastmark 

7:34 enligt bifogad karta till Svenska Kyrkan för 35 kr per kvadratmeter. 

Köparen står för alla kostnader som uppstår med anledning av köparens 

förvärv. 

Ärendesammanfattning 
Svenska Kyrkan har framfört önskemål om att förvärva en del av 

fastigheten Edfastmark 7:34 som gränsar till kyrkans fastighet 

Begravningsplatsen 2:1 i Fredriksfors. Arealen som kyrkan önskar köpa 

är ca 4700 kvm. Området kommer att användas för kompostförvaring 

och en personalcarport som hör samman med kyrkans verksamhet på den 

angränsande fastigheten. 

Efter förhandling har Svenska Kyrkan lämnat ett bud på 35 kr/kvm för 

marken. 

Det är lantmäterimyndigheten som vid en förrättning beslutar om den 

slutgiltiga utformningen av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 

Karta 

Anbudet från Svenska Kyrkan 
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SHBU § 119   Dnr: SHBK-2021-993 

 

Ändring av lokala trafikföreskrifter – ny 
hastighetsbegränsning väg 651 i Åkullsjön 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 

att föreskriva att följande lokala trafikföreskrifter ska gälla från och med 

10 januari 2022: 

Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på väg 
651 i Åkullsjön (40 km/h) med upphävande av 2409 2020:004 (80 

km/h). 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
En ansökan har inkommit från boende längs väg 651 i Åkullsjön. 

Sökande önskar en hastighetsbegränsning till 40 km/h på en sträcka 

inom tättbebyggt område där tillåten hastighet idag är 80 km/h. 

Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan. Polisen och Trafikverket 

har yttrat sig. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26 

Ansökan 

Karta 

Utredning 

Föreskrift 2409 2020:004 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter 

om högsta tillåten hastighet på väg 651 i Åkullsjön 

Förslag till ny föreskrift 2409 2021:xx Robertsfors kommuns lokala 

trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 651 i Åkullsjön med 

upphävande av 2409 2020:004 

Yttrande från Polismyndigheten 2021-10-20 

Yttrande från Trafikverket 2021-10-26 
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SHBU § 120   Dnr: SHBK-2021-1244 

Remiss - Konsekvensutredning avseende 
lokala trafikföreskrifter på och kring 
vändplatser Karlstorp och vid enskild väg 
11812.1 vid väg E4 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 2.8 att meddela Länsstyrelsen att Robertsfors 

kommun avstår från att lämna synpunkter. 

Ärendesammanfattning 
Länsstyrelsen har efter en ansökan från Trafikverket tagit fram förslag 

till nya lokala trafikföreskrifter vid vändplatser längs E4 mellan Bygdeå 

och Djäkneboda. Föreskrifterna innebär att det på vändplatserna blir 

förbjudet att parkera, förbud mot infart, stopplikt före utfart på väg E4 

samt förbud att på väg E4 svänga vänster vid vändplatserna. 

Föreskrifterna är en förutsättning för att vändplatserna ska kunna 

användas på avsett sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29 

Konsekvensutredning daterad 2021-10-21 

Förslag lokala trafikföreskrifter vändplats Karlstorp 

Förslag lokala trafikföreskrifter vändplats väg 11812.1 

Karta 
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SHBU § 121   Dnr: SHBK-2021-1263 

Revidering av policy kring möjlighet att 
tillåta carport nära gata 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 att anta upprättad policy om carport i 

prickmark/nära gata daterad 2021-10-26. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet antog 2019 (SHBU § 119) en policy för hur 

carportar på prickmark ska hanteras i bygglovsärenden. Enligt 

attefallsreglerna kan en carport efter en anmälan till kommunen även 

utföras som ett attefallshus eller som en attefallstillbyggnad. Därför har 

samhällsbyggnadskontoret sett ett behov av att uppdatera policyn så att 

den även omfattar attefallscarportar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Förslag till ny policy om carport 2021-10-26 
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SHBU § 122   Dnr: SHBK-2021-1259 

Medborgarförslag 1/2021: Koppeltvång i 
tätbebyggda områden 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

koppeltvång i tätbebyggt område. 

Ärendesammanfattning 
Åsa Lundmark, Ånäset, har inlämnat ett medborgarförslag om att det ska 

införas koppeltvång i tätbebyggda områden i Robertsfors kommun, som 

till exempel Ånäset. Kommunfullmäktige beslutade att 

medborgarförslaget var anmält och överlämnade det till 

kommunstyrelsen för beredning 2021-04-26 (§48). 

  
”Lokala ordningsföreskrifter för Robertsfors kommun” samt övrig 

tillämplig lagstiftning reglerar hur hundar ska kopplas på ett likartat sätt 

som i närliggande kommuner. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse medborgarförslag 1/2021 

- Lokala ordningsföreskrifter för Robertsfors kommun 

-Protokollsutdrag KF 2021-04-26 §48 

- Medborgarförslag 1/2021 

 

Yrkande  

Erland Robertsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om koppeltvång i 

tätbebyggt område. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Erland Robertssons (C) yrkande mot liggande och 

förslag och finner att Erland Robertssons (C) yrkande vinner bifall.  
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SHBU § 123   Dnr: SHBK-2021-1271 

Rekrytering av fastighetsingenjör 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till samhällsbyggnadschef att inleda 

rekrytering av fastighetsingenjör. 

Ärendesammanfattning 
Till SHB-utskottet framlades i samband med ärende om 

kommunstyrelsens detaljbudget (verksamhetsrader) 2021-09-20 (§90) 

från SHB-chef ett förslag om att tillföra ytterligare budgetutrymme för 

att utöka organisationen med en fastighetsingenjör. Detta för att skapa 

förutsättningar att råda bot på de brister som konstaterats under året.  

Samhällsbyggnadsutskottet gav (§90) SHB-chef i uppdrag att till nästa 

utskott göra en översyn av struktur över fastighet, personal och ramavtal. 

Hur ska vi jobba för att vi blir effektivare? 

 Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-18 (§126) beslutades att 

minska förskolans verksamhetsrad för att skapa utrymme för att bland 

annat utöka SHB ledning/stab efter ett beslut av 

samhällsbyggnadsutskottet.    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dat. 2021-10-30 

- PM: Rekrytering fastighetsingenjör 
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SHBU § 124   Dnr: 
 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadschefens beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 8 november 2021 § 

124 och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Anna Jonsson, Trafiksamordnare, redovisade 

färdtjänst/riksfärdtjänst hur det sett ut tidigare och hur det ser ut 

idag samt hur en utredning går till.  

Beslutsunderlag 
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SHBU § 125   Dnr:  
 

SHB-chef informerar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggandsutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerar om läget på Samhällsbyggnads. 
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SHBU § 126   Dnr:  
 

Förslag till ändring av delegationsordning 
gällande enskilda ljuspunkter i 
Robertsfors kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till i delegationsordningen att 

GVA-chef alt. Samhällsbyggnadschef får på delegation att besluta 

om ljuspunkter i Robertsfors kommun. 

 

Erland Robertsson (C) 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge GVA-

chef alt. Samhällsbyggnadschef delegation att besluta om 

ljuspunkt i Robertsfors kommun. 

 

Ordförande ställer Erland Robertsson (C) yrkande mot avslag och 

finner att Erland Robertsson (C) förslag vinner bifall. 

 

 

 

 

  

    

 

 


