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Plats och tid 

 

Kommunhuset 2022-03-21, 09.00-13:00 

 

 

 

 

 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S) 

Ewa Marie Westerlund (S)  

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  

 

Ajourneras 10:35-10:45 

 

 

Övriga deltagare  
  

Carin Elofsson, samhällsbyggnadschef  

Harrieth Lindberg, sekreterare 

Sara-Mi Liljeholm,  

Viveka Norberg Lång §§ 3–6 

Dexter Sahlen §§ 1–5 

Christina Janze §§ 1–5 

Ida Nilsson §§ 7–8 

Sylvia Jonsson, §§ 9–11 och 17 

Lina Åberg §§11–13 
 

 

 

 

 
 

Utses att justera Erland Robertsson 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 26 - 46 

 Harrieth Lindberg  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2022-03-21 
 

Datum för anslags uppsättande                 2022-03-21 Datum för anslags nedtagande  2022-04-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                
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                     Harrieth Lindberg 

 
 
Föredragningslista 
 
§ 26 Val av justerare 

§ 27 God kännande av föredragningslista 

§ 28 Fondera överskott renhållning 2021 

§ 29 Årsredovisning SHB 2021 

§ 30 Ombudgetering av investeringsmedel 2021 

§ 31 Renhållsningstaxan 2022 

§ 32 Specialkost av religiösa skäl 

§ 33 Information om höjda livsmedelspriser 

§ 34 Förlsag till reviderad bevarandeplan för Natura 2000-

områdena Åströmsforsen och Klubben-Rickleå  

§ 35 Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

§ 36 Fastställande av kommunala riktlinjer för serveringstillstånd 

§ 37 Ansökan om ändring av serveringstillstånd 

§ 38 Revidering av taxebestämmelse gällande livsmedel 

§ 39 Norum 7:2 – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

och carport 

§ 40 Ratahamn 1:3 – Behovsbedöming MKB i detaljplan 

§ 41 Skinnarbyn 1:4 Deponi Bygdeå – fortsatta undersökningar 

§ 42 Remiss av miljöfarlig verksamhet gällande vindkraftparken 

Ivarsboda-Gryssjön 

§ 43 Tf Samhällsbyggnadschefen informerar - Arbetsmiljörapport 

§ 44 Golfen 

§ 45 Motion samordningsansvar snöröjning enskilda vägar 

§ 46  Delgivningar 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 26   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 27   

Godkännande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslistan. 
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   -  

 
 

 

 
SHBU § 28    Dnr: SHBK-2022-244 

Förutbetald intäkt renhållning 
 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

överskottet från 2021 på 2 147 tkr överförs som förutbetald intäkt 

för att användas till kommande investeringar. 

 

Ärendesammanfattning 
Renhållningsverksamheten har under året gått med ett överskott på 

2 147 tkr. Den affärs-mässiga verksamheten får inte gå med vinst, 

utan resultatet betraktas som en skuld till kollektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret anhåller därmed om att få överföra 

överskottet från 2021 som en förutbetald intäkt till 2022 och där det 

hanteras enligt gällande regelverk. 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning renhållning 2021 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-07 
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SHBU § 29    Dnr: SHBK-2022-247 

 
Årsredovisning SHB 2021 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna årsredovisning 

SHB 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 
Årsredovisning för verksamhetsåret 2021 för 

samhällsbyggnadssektorns verksamhetsområden. Sammanvägt för 

utskottets verksamheter ett överskott på 3 878 tkr. Ett separat 

ärende gällande förslag till förutbetald intäkt av överskottsmedel 

för renhållning ska behandlas samtidigt som årsredovisningen. 

Godkänns detta blir överskottet i stället 1 731 tkr för 

samhällsbyggnadssektorn totalt. 

 

Beslutsunderlag 
SHB 2021 före fondering överskott renhållning 

SHB 2021 efter fondering överskott renhållning 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-07 

Redovisning investeringar 2021 
SHB-chef, lokalvård, måltid 

Fastighet 

GVA 
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SHBU § 30    Dnr: SHBK-2022-245 

 

Ombudgetering av 2021 års 
investeringsmedel 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

ombudgetera investeringsmedel från 2021 till 2022 med 30 645 tkr 

enligt bilaga ”Underlag för ombudgeteringar av investeringar SHB 

Uppdaterad 220307”. 

 

Ärendesammanfattning 
Investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De 

investeringsmedel som ej ianspråktagits för projektet förs 

budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade. 

 

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit 

budgetmedel och ett projektnummer och där det planeras för att det 

kommer att genomföras kan få föra med sig anvisade medel till det 

nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av kommun-

fullmäktige som ger tillstånd till eventuell överföring av 

investeringsmedel. Kvarstående medel i olika klumpanslag kan 

däremot ej överföras. 

 

En uppföljning av investeringsbudget 2021 har gjorts avseende 

genomförda, påbörjade och ej påbörjade investeringar (se bilaga 

”Uppföljning investeringar 2021 Uppdaterad 220307”). För år 2021 

fanns totalt 41 141 tkr avsatta för investeringsändamål i sektor 

samhällsbyggnad. Av dessa har 11 872 tkr förbrukats (29%). 

Påbörjade investeringar och planerat genomförande under 2022 

motsvarar ett belopp på 30 645 tkr. Färdigställda investeringar 

uppgår till ett redovisat belopp på 7 976 tkr vilket är ca 28% mer än 

budgeterat belopp på 6 253 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Underlag för ombudgeteringar av investeringar SHB Uppdaterad 

220307 

Uppföljning investeringar 2021 Uppdaterad 220307 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-07 
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SHBU § 31    Dnr: SHBK-2022-246 

 
Renhållningstaxa 2022 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

-        ny paragraf om kommunalt ansvar för insamling av 

returpapper from 2022-01-01 

-        ny utformning reservavgift sophämtning, nya avgifter ÅVC 

och slamtömning from 2022-05-XX 

-        revidera ”Renhållningstaxa Robertsfors kommun” §1.6 och § 

1.7 samt §2, §3 och §4 med de nya avgifterna enligt ovan och 

bifogat dokument 

 

Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Robertsfors 

kommun 2019-12-02, §113 (dnr 9019/385.109). Denna började 

gälla from 2020-03-01. Renhållningstaxan reviderades 2020-06-22, 

§84 och avgifter ÅVC reviderades 2021-04-26, §40.  

 

Ny utformning av reservavgift baserad på abonnentens fem (5) 

senaste tömningar ger en mer rättvisande avgift än ett fast pris 

utifrån kärlstorlek. 

 

Priser för omhändertagande av farligt avfall och annat avfall från 

ÅVC är justerade, bland annat utifrån index. Den förändrade 

prisbilden är anledningen till att Robertsfors kommun behöver 

anpassa sina avgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2019-12-02 §113 

Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2020-06-22 §84 

Protokollsutdrag Renhållningstaxa KF 2021-04-26 §40 

Renhållningstaxa Robertsfors justering 2022 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-08 

Ändringar från 2021 till 2022 

Jämförelse kranskommuner slam 2022 
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SHBU § 32    Dnr: SHBK-2022-29 

 
Specialkost av religiösa skäl 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att i förskolan erbjuda 

vegetarisk lakto- ovo kost som innehåller vegetabilier, 

mjölkprodukter och även ägg. 

 

Ärendesammanfattning 
En skrivelse har inkommit angående anpassad kost på förskolan, att 

barnet ska serveras en vegetarisk kost utan produkter från djur på 

grund av den ena förälderns samt barnets religion.  

 

Vegansk mat består helt av vegetabilier utan något inslag från 

djurriket, alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg 

eller honung. 

Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter 

Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter 

och ägg.  

För att en vegansk måltid ska vara fullvärdig behöver bland annat 

vitamin B12, riboflavin, D-vitamin och kalcium tillsättas. Detta 

kan inte förskolan eller måltidsenheten ansvara för att komplettera 

maten med och därigenom säkerställa att ett tillräckligt 

näringsintag för barn i förskoleåldern.  

Det är även svårt att med enbart mat från växtriket att tillgodose 

rätt energinivå. Vegetabilier innehåller lite energi men mycket 

fibrer. Fibrerna mättar väldigt bra. Så risken att barnet inte orkar 

äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Om 

barnet får i sig för lite kalorier används proteinet som energi och 

inte för barnets tillväxt. 

Livsmedelsverket avråder inte från att servera vegankost i 

förskolan utan att det är upp till varje kommun att bestämma.  

Utifrån resurser, tid och kompetens. 

 

I Robertsfors kommun vill vi att barnen ska få i sig en fullvärdig 

kost.  

 

Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som 

av religiösa skäl avstår från vissa livsmedel kan vara 

diskrimineringsgrundande. Med religion avses i dessa 

rekommendationer de fem världsreligionerna; kristendom, 

judendom, islam, buddism och hinduism. Politiska åskådningar 

och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till de fem 

världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.  
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Forts. SHBU § 32  Dnr: SHBK-2022-29 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har 

samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Utbildningsanordnaren ska inom ramen för verksamheten bedriva 

ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 

diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter. Detta innebär bland annat att skolan vid 

måltidssituationer ska erbjuda ett fullgott alternativ för elever som 

har önskemål om anpassad mat som har samband med en 

diskrimineringsgrund, till exempel religion eller annan 

trosuppfattning. Det kan till exempel vara någon form av 

vegetariskt alternativ. Den anpassade maten ska förstås också vara 

god, näringsriktig och lagad med omsorg. När det gäller önskemål 

om individuellt anpassad mat utöver medicinska behov eller motiv 

som har samband med en diskrimineringsgrund, saknas tydliga 

ramar för vad skolan är skyldig att tillhandahålla. Individuella 

anpassningar av maten är en utmaning för offentliga 

måltidsverksamheter som inte är resursmässigt anpassade för att 

kunna tillgodose alla individuella önskemål. Livsmedelsverket 

rekommenderar att varje kommun och/eller skola − utifrån 

verksamhetens förutsättningar − beslutar hur långt, och på vilket 

sätt, man har möjlighet att tillmötesgå enskilda önskemål utöver 

vad som är reglerat i lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 
Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och 

anpassade måltider i förskolan och skola 

Riktlinjer för måltider i förskolan 

Tjänsteskrivelse 
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SHBU § 33    Dnr: SHBK-2022-164 

Information om höjda livsmedelspriser 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 
Avisering om att livsmedelspriserna höjs med 6 % detta år på 

grund av höjda transportkostnader. 

Upphandlat avtal med Umeå och kranskommunerna har fått 

information av grossisterna. 

Utifrån 2022 livsmedelsbudget skulle detta innebära 394 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse dat. 2022-02-17 
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SHBU § 34    Dnr: SHBK-2022-101 

Förslag till reviderad bevarandeplan för 
Natura 2000-områdena Åströmsforsen 
och Klubben-Rickleån 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar godkänna förslaget till 

reviderad bevarandeplan för Natura 2000-områdena Åströmsforsen 

och Klubben-Rickleån. 

Direkt justera ärendepunkten. 

Ärendesammanfattning 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderad 

bevarandeplan för Natura 2000 området Klubben-Rickleån och 

Åströmsforsen inför de nationella prövningarna av vattenkraft. För 

varje Natura 2000-område finns bevarandeplan, som beskriver de 

utpekade arterna och naturtyperna, deras bevarandetillstånd samt 

vilka bevarandemål som har satts upp. Eventuella åtgärder och 

skötsel för att nå målen är beskrivs också i planen. 

  

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har samråd med Tillväxtsektor 

som hade inga synpunkter i ärendet. 

  

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö saknar delegation för att yttra sig 

i ärendet. Utskottet har delegation att fatta beslut i ärenden om 

remisstiden ej medger att ärendet hinner behandlas i KS (Ö 2.8). 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-02-10 

Missiv: Förslag till reviderat bevarandeplan med fördjupade 

bevarandemål för Natura 2000-området Klubben-Rickleån 

Bevarandeplan för området Klubben-Rickleån. 

Missiv: Förslag till reviderat bevarandeplan med fördjupade 

bevarandemål för Natura 2000-området Åströmsforsen  

Bevarandeplan för området Åströmsforsen. 
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SHBU § 35    Dnr: SHBK-2022-180 

Samverkansavtal i Umeåregionen inom 
livsmedel och miljö- och 
hälsoskyddsområdet  

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta förslaget till 

samverkansavtal inom livsmedel samt miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 
 

Ärendesammanfattning 
Sedan 2001 har Umeåregionens kommuner haft ett avtal om 

kommunal samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. För att 

formellt lyfta in livsmedel i samverkan och aktualisera avtalet har 

verksamhetsansvariga inom miljö- och hälsoskydd i Umeåregionen 

tillsammans tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal. 

Syftet med avtalet är att möjliggöra samverkan mellan parterna 

inom de verksamhetsområden som omfattas av kommunernas 

skyldigheter och arbete i övrigt inom livsmedel samt miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Samverkan syftar till att genom rörlighet av 

personal uppnå samnyttjande av personalresurser och underlätta 

genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunal samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet i 

Umeåregionen (nuvarande avtal), Ks § 3 420 dnr 9001/186 

Förlag till avtal: Avtalssamverkan – kommunal samverkan inom 

livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-02-21 
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SHBU § 36    Dnr: SHBK-2022-239 

 
Fastställande av kommunala riktlinjer för 
serveringstillstånd 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de 

kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd. 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 9 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Ärendesammanfattning 
Den 28 september 2021 genomförde Länsstyrelsen Västerbotten en 

revision där de granskade kommunens arbete enligt alkohollagen 

och tobakslagen, det uppmärksammades då att kommunen inte har 

några riktlinjer för serveringstillstånd. Enligt 8 kap 9 § 

Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande 

föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i 

kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-09 
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SHBU § 37    Dnr: SBHK-2021-156 

Ansökan om ändring av 
serveringstillstånd 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut: 
Samhällsbyggnadsutskottet beviljar Palma Robertsfors AB, 

organisationsnummer 559296–2335, ändring av serveringstillstånd 

på Palma Restaurang & Bar, fastighet Kråkan 1. Ändringen avser 

serveringsytan samt antalet sittande gäster. 

- Servering får ske i utrymme enligt planritning (handling Dnr 

SHBK-2022-156-5). 

- Tillståndet för matsal 2 och altanen gäller tillsvidare samt 

tillståndet för matsal 1 gäller t.o.m. 2022-06-30, om inte ett 

hyresavtal som visar på en förlängning av hyran inkommer 

senast 2022-06-23. 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

Ärendesammanfattning 
Palma Robertsfors AB (559296-2335) har sedan tidigare 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och har nu 

ansökt om ändring av serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen (2010:1622) på Palma Restaurang & Bar. Ansökan 

inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2022-02-11 och avser 

ändring av serveringsyta samt antalet sittande gäster. 
  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar i ärendet enligt 

delegationspunkt Ö.5.7. 

 

Beslutsunderlag 
Utredning serveringstillstånd 2022-02-28, lämnas vid sittande bord 
Situationsplan handling Dnr SHBK-2022-156-5 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-01 
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SHBU § 38    Dnr: SHBK-2022-165 

 
Revidering av taxebestämmelser gällande 
livsmedel 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta det 

bilagda förslaget gällande revidering av taxebestämmelserna 

gällande livsmedelsområdet. 

 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors taxebestämmelser gälande livsmedel behöver revideras 

för att den ska bli anpassad efter gällande lagstiftning.  

Lagstiftningen gällande avgifter inom livsmedelsområdet 

förändrades 1 april 2021. Då slutade förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter att gälla och ersattes med förordning 

(2021:176). Nuvarande taxa hänvisar till förordning (2006:1166).  

De nuvarande taxebestämmelserna hänvisar inte till EUs: 

kontrollförordning (EU 2017/625 som trädde i kraft 14 december 

2019.  Kontrollförordningen innehåller ett antal nya begrepp som 

ersätter begrepp i de nuvarande taxebestämmelserna.  

De reviderade taxebestämmelserna liknar i sin helhet de nu 

gällande bortsett från att vissa formuleringar och laghänvisningar 

har ändrats för att bestämmelserna ska stämma överens med 

aktuell lagstiftning. I övrigt har det även lagts till paragrafer 

gällande avgifter för import- samt exportkontroll. 

I 9 § i de reviderade taxebestämmelserna har följande formulering 

lagts till; ”För det kalenderår registrering skett faktureras den 

årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift 

enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §”, denna formulering 

fanns inte med i texten från 2012. 

I de reviderade taxebestämmelserna har inga summor ändrats utan 

endast formalia. Om justeringar inte genomförs kommer 

taxebestämmelserna delvis bygga på ett regelverk som inte längre 

gäller. 
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Forts. SHBU § 38  Dnr: SHBK-2022-165 

 
Beslutsunderlag 
Nu gällande livsmedelstaxa (2012). Markerat i rött det som har 

tagits bort och markerat i grönt det som ingår i den reviderade 

taxan. 

Förslag till reviderad livsmedelstaxa 

Tjänsteskrivelse 

Indexuppräkning av timavgift för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet från 2019-01-01 
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SHBU § 39    Dnr: SHBK-2021-46 

 
Norum 7:2 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 4.1 och med stöd av 9 kap 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL att lämna ett positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad inom fastigheten Norum 7:2 enligt inlämnad 

situationsplan. 

 

Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver 

strandskyddsdispens och bygglov. 

 

Strandskyddsdispens beviljades 2022-03-10 och detta beslut gäller 

under förutsättning att strandskyddsdispensen vinner laga kraft. 

 

Det är Lantmäteriet som beslutar om den nya fastighetens storlek 

och utformning. 

 

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. 

 

Ärendesammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 

samt en tillhörande komplementbyggnad inom fastigheten Norum 

7:2.  

Området omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Aktuell 

del av fastigheten Norum 7:2 ingår i ett utpekat LIS-område.  

 

Beslutsunderlag 
Situationsplan 

Plan-, fasad- och sektionsritning 

Stadsarkitektens yttrande 

Karta 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-09 
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   Sökande  

 

 
SHBU § 40    Dnr: SHBK-2021-1391 

Ratahamn 1:3 – Behovsbedömning MKB i 
ny detaljplan 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) 5 kap 11a § och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) 3 § att detaljplanen för 

delar av Ratahamn 1:3 inte antas medföra betydande miljöpåverkan 

i enlighet med framtagen undersökning.  

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2021-12-06 beviljat ett positivt 

planbesked för att upprätta en ny detaljplan för delar av fastigheten 

Ratahamn 1:3. För planarbetet har en plankonsult anlitats som har 

sammanställt en undersökning avseende risk för att detaljplanen 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen har 

lett fram till slutsatsen att detaljplanens genomförande inte bedöms 

leda till betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) behöver därför inte tas fram. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 

Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan daterad 2022-

02-04 
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   Sökande  

 

 
SHBU § 41    Dnr: SHBK-2022-242 

Deponi Bygdeå – fortsatta undersökningar 
(Skinnarbyn 1:4) 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avsätta medel enligt förslag i 

tjänsteskrivelse för att genomföra deponigasutredning och 

kontrollprogram under 2022–2023 och därefter redovisa behov av 

ytterligare utredning. 

Ärendesammanfattning 
Under 2021 genomfördes en miljöteknisk markundersökning på 

deponin i Bygdeå, fastigheten Skinnarbyn 1:4, enligt föreläggande 

om att lämna förslag på provtagningsplan, dnr: SHBK-2018-710-2 

daterat 2018-12-21. Undersökningen uppvisar spretiga föroreningar 

som förekommer över använda gränsvärden både i jord och vatten 

med varierande förorening på olika platser och djup. Provtagningen 

föranleder ytterligare undersökning för att bedöma eventuella risker 

för påverkan på människa och miljö som föreligger inom området 

och förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa att risk för 

spridning eller upphov till påverkan på människa eller miljö är 

acceptabel.  

Beslutsunderlag 

Föreläggande att inkomma med provtagningsplan – 

SKINNARBYN 1:4 (2018-12-21) 

Miljöteknisk markundersökningsrapport (2021-09-21 rev. 2021-12-

01 

Bilaga 10: Förslag fortsatta undersökningar (2021-11-19) 

Tjänsteskrivelse  

Skrivelse  
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SHBU § 42    Dnr: SHBK-2020-718 

 
Remiss av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet gällande vindkraftspark i 
Ivarsboda/Gryssjön 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsutskottet avger följande yttrande till 

länsstyrelsen enligt delegationspunkt M 5.1. 

- Samhällsbyggnadsutskottet tillstyrker att tillstånd lämnas för 

ansökan om ändring av befintligt tillstånd för planerad gruppstation 

för vindkraft vid Ivarsboda/Gryssjön i Umeå och Robertsfors 

kommuner. I övrigt har Robertsfors kommun inget att yttra. 

 

Ärendesammanfattning 
Länsstyrelsen Västerbotten har skickat slutremiss av ansökan om 

miljöfarlig verksamhet (551-5924-2020) till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. Ansökan gäller om tillstånd till 

ändring av befintligt tillstånd för vindkraftsanläggningen vid 

Ivarsboda-Gryssjön i Umeå och Robertsfors kommuner. Att avge 

yttrande vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet är inte 

delegerat till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Handlingar finns att läsa på miljökontorets kontor 

Tjänsteskrivelse dat. 2022-03-11 
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SHBU § 43     

Samhällsbyggandschef informerar 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerar om ombyggnationen på 

förskolan i Ånäset, informerar angående skadeståndskrav till 

Trafikverket gällande vattenläcka vid ombyggnation av E4:an 

Lillåbron-Bygdeå 2021.  
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SHBU § 44    
 

Information Golfen utifrån situationen i 
Ukraina 

 
Samhällsbyggnadsutskottet beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerar om att beredskapssamordnare 

jobbar framåt med golfen för att få det som ett flyktingboende med 

tanke på läget i Ukraina.  

 

Beslutsunderlag 
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SHBU § 45    Dnr: SHBK-2022-286 
 

Motion 2/2018 Samordningsansvar 
snöröjning enskilda vägar 

 

Samhällsbyggandsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och ger 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att till nästa 

samhällsbyggnadsutskottet 9 maj inkomma med en redovisning. 

 

Ärendesammanfattning 
Arbetet med att samla in underlag och erfarenheter från ett antal 

kommuner angående deras hantering av enskilda vägar är utfört. 

Det har varit lite olika lång svarstid. En fullständig genomlysning 

var inplanerad men har inte hunnits med p g a berörda tjänstemäns 

sjukdomsfrånvaro.  

Vi beräknar med att ha ett svar till samhällsbyggnadsutskottet 9 

maj. 

 
Beslutsunderlag 
Svar på motion  
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SHBU § 46    

 

Delgivnigar 

 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 21 mars 2022 och 

godkänner redovisningen. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 
Delegation Byggnadsinspektör 

Delegation Miljöinspektör 

Delegation Meddelande 

Delegation Färdtjänst - Parkeringstillstånd 

 


