
Revidering av text i ”PM-inriktningsbeslut” beslutat av
Kommunfullmäktige Robertsfors kommun 2021-12-20

Text i beslutat dokument:

2. Kommande arbete

Inriktningsförslaget utgör den övergripande målbilden för vad Robertsfors kommun vill göra och i
vilken riktning man vill att samhällsutvecklingen ska ta. Bifogad bilaga är bara ett (1) exempel på hur
denna samhällsutveckling kan genomföras.

Beslutsprocess
Vägen från inriktningsförslag till genomförande föreslås se ut som nedan:

● Inriktningsförslaget antas av kommunfullmäktiga och blir ett inriktningsbeslut.

Inriktningsbeslutet bryts ner i delprojekt som ska innehålla följande punkter:

● Delprojektets namn
● Mål
● Syfte
● Prioriteringsgrad
● Etapper
● Tidsplanering
● Organisation/ansvar
● Finansiering
● Genomförandeplan

Styrning och kommunikation
● Varje delprojekt ska gå till kommunstyrelsen för godkännande och sedan till

genomförande
● Varje delprojekt följs upp av en politisk styrgrupp
● Varje delprojekt ska kommuniceras enligt kommunikationsstrategin
● Till delprojekten kommer arbetsgrupper att knytas

Planarbete
Parallellt med arbetet med genomförandeplan måste kommunen påbörja planarbeten för att ta fram
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner för det områden man vill utveckla eller omvandla.



Förslag till Revidering (gjorda i rött):

2. Kommande arbete

Inriktningsförslaget utgör den övergripande målbilden för vad Robertsfors kommun vill göra och i
vilken riktning man vill att samhällsutvecklingen ska ta. Bifogad bilaga är bara ett (1) exempel på hur
denna samhällsutveckling kan genomföras.

Beslutsprocess
Vägen från inriktningsförslag till genomförande föreslås se ut som nedan:

● Inriktningsförslaget antas av kommunfullmäktiga och blir ett inriktningsbeslut.

Inriktningsförslaget ska efter antagande i kommunfullmäktige ligga till grund för ett planprogram.
Planprogrammet kommer att påvisa möjliga etappindelningar för det framtida utvecklingsarbetet.
Utvecklingsarbetet kommer att resultera i flertalet delprojekt som ska innehålla följande punkter:

● Delprojektets namn
● Mål
● Syfte
● Prioriteringsgrad
● Etapper
● Tidsplanering
● Organisation/ansvar
● Finansiering
● Genomförandeplan

Styrning och kommunikation
● Varje delprojekt ska gå till kommunstyrelsen för godkännande och sedan till

genomförande
● Varje delprojekt följs upp av en politisk styrgrupp
● Varje delprojekt ska kommuniceras enligt kommunikationsstrategin
● Till delprojekten kommer arbetsgrupper att knytas

Planarbete
Parallellt med arbetet med planprogrammet måste kommunen påbörja planarbeten för att ta fram till
exempel fördjupade översiktsplaner eller detaljplaner för de områden man vill utveckla eller
omvandla.


