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Plats  och  tid

Beslutande

Kommurföuset  2022-11-21,  13:00-16:00

Pafök  Nilsson  (S),  ordförande
Lars  Tängd6n  (C)

Robert  Lindgren  (S)
Petra  Andersin  (S)

Ingrid  Sundbom  (C)

Övriga  deltagare Linus  Lundström,  sekreterare
Mona  Andersson  (S),  närvarande  ersättare
Carl-Johan  Pettersson  (S),  närvarande  ersättare
Kennefö  Isaksson  (M),  insynsplats
Paavo  Ruokojärvi  (V),  insynsplants
Anders  Persson,  kornmunchef
Sara  Häggström,  personalchef
Anna  Falk,  ekonomichef

Utses  att  justera

Underskrifter Sekreterare

Lars-,Ti

Ordförande

Justerare

Lars  d6n

Organ

Sammanträdesdatum

Datum  för  anslags  uppsättande

Förvaringsplats  för  protokollet

ANSLAG/BEVIS

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

Samhä11sbyggnadsutskottet

2022-11-21
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Föredragningslista

{S) 146  Val  av justerare

83 147 God kännande av :föredragningslista

EB 148 Personalchefinformerar

Fg 149  Redovisning  lönekartläggning

8;, 150  Revidering  av det lönepolitiska  programmet  (en  av
åtgärderna  i LKI,)

Fg 151 Ny  riktlinje  om facklig  tid

S, 152  Information  investeringspolicy  -  ärendet  lyft  direkt  till  KS

e) 153 Information  årets resultat  -  ärendet  lyfts  direkt  till  KS

8, 154  Informationspunkt:  Planprogram  -  ärendet  lyfts  direkt  till
KS

fl 155 Informationspunkt:  Medborgarlöften  BRÅ - ärendet lyfts
direkt  till  KS

Uppföljning  investeringar  2022  inkl.  flytt  mellan  rader

Information  flytt  mellan  KS-rader  -  särskild  lönesatsning

Investeringsbudget  affärsmässigt

Finansiella  mål

' Revidering  signalskydds  instruktion

Förslag  Interkontrollplan  2023

Sammanträdesdagar  2023

Digitaliseringssatsning  (LORA)

Informationspunkt:  Skrivelse  från  Brännans
bredbandsförening

Ersättning  extern  styre1serepresentation  koinmunala  bolag

Ändringar  bolagsordning  Robertsfors  utveckling

Entr6priser  badhuset

Regelverk  för  föreningsbidrag

LONA-projekt  pollineringspark

LONA-projekt  "Våtmarker  i Hertsånger"

Ansökan  om  internationellt  partnerskap  gällande
klimatarbete

Flytt  av bibliotek  Bygdeå

Nytt  LOUD-projekt

1 74 Musikskolans  verksamhetsberätte1se  2021-2022
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fl 175 Kvalitetsrapport förskolan, fritidshem, lärcentrum,
gnindskolan  och  gnindsärskolan

Fg 176 Avgifter  taxor  musikskolan,  uthyrning  av skollokaler  och
pedagogiska  luncher  2023

Fg 177  Kormnunalt  aktivitetsansvar  för  ungdomar  KAA-rapport  21-
22

% 178 Revidering tobakstaxa -  Tillägg tobaksföa nikotinprodukter
F:3 179 Revidering av kornmunstyrelsens delegationsordning

% 180 Revidering av Robertsfors kornmuns taxa för prövning och
tillsyn  enligt  a1koho1lagstiftningen

% 181 Kvartalsrapport SHBU

EB 182 Skomakaren 6, markanvisning

{ffi 183 Granberget 3, avgränsningsornråde vindkra:tt

EB 184 Högaliden 2, avgränsningsornråde vindkraft

fl 185 Robertsfors kornmuns taxa för verksarnheter enligt
miljöbalken  och  strålskyddslagen

e) 186  Indexjusteringtaxamå1tid

Fg 187 0m-  och  tillbyggnad  Jenningsskolan  för  nytt  centralkök

Eg 188  Utökning  av verksamhetsornråde  för  dricksvatten  och
spillvatten,  Djäkneboda

Fg 189  Utölaiing  av verksarnhetsornråde  för  dricksvatten  och
spillvatten,  Dalkarlså

Eg 190  Indexreglering  VA-taxa

Fg 191 Avgifter  inom  socialutskottets  verksamhetsornråde  2023

8, 192  Verksamhetsplan  2023

el 193 Ej verkställda beslut enligt SoL Q3 2022

Fg 194  Ej Verkställda  beslut  enligt  LS Q3 2022

Fg 195 Delgivningar
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Val  av  justerare

Dnr:

Arbetsutskottets  beslut
Lars  Tängd6n  utses  till  justerare  av dagens  protokoll.

Justerare

,.;?/i'/l tslQ,

Protokollsutdrag  till Exp
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Dnr:

Godkännande  av  föredragningslista

Arbetsutskottets  beslut
Arbetsutskottet  godkänner  föredragningslistan.  Läggs  till  en ny
punkt  52: Erbjudande  från  Svenska  rally.

Justerare

.."t=y"y I,.-l=====+-

Protokollsutdrag  till Exp
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Personalchef  informerar

Arbetsutskottets  beslut
Arbetsutskottet  tackar  för  informationen.

Ärendesammanfattning
Persorialchef  Sara  Häggström  informerar  om  aktuella
personalrelaterade  frågor.  Central  fråga  just  nu  är bemanningen  och
framför  allt  rörande  vikarier.  En  annan  aktuell  aspekt  är
avtalsrörelsen  2023  som  riskerar  att  bli en stor  utmanirig  med
löneökningar  kontra  inflationstakten.  Personalchef  informerar  även
om  status  på  arbete  med  föskfaktorer,  samt  kornmunens  arbete  för
att  vara  en attraktiv  arbetsgivare.

Beslutsunderlag

Justerare

i,'il  c

,l

Protokollsutdrag  till
Exp
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Redovisning  lönekartläggning

Arbetsutskottets  beslut
Arbetsutskottet  beslutar  att  följande  aktiva  åtgärder  ska  genomföras
under  2023  enligt  tabell  nedan.

Åtgärd
Kostnad/år Ansvarig Slutdatum

Lika  arbete

Lönejustering  för  3 individer  inom  ramen  för  analys  av  lika  arbete.

Barnskötare
800  kr ,'fö 2023-06-30

Bibliotekarie
1500  k_r ÅL 2023-06-30

Rektor
2 300 ELP 2022-11-01' Likvärdigt  arbete

Det  finns  inga  skillnader  inom  likvärdigt  arbete,  men  djupare
analyser  kommer  göras  gällande  marknadsföget  i regionen  och  i
landet  inför  nästa  löneöversyn.

I

I

I

I
I

2023-06-30

i Strukturella  åtgider  (Organisationsnivå)

Fortsatt  arbete  med  att  kompetensutveckla  våra  chefer  och  fackliga
företrädare  i lönebildning  och  löneöversynsprocessen.

I

I

I

SH

I

I 2023-12-31
I

Ett  fortsatt  arbete  med  en central  lönestrategi  föreslås  ske  kommande
år för  att  få  en genomtänkt  lönestruktur,  lönebild  och  lönespridning.
Arbetet  har  påbörjats  men  ligger  kvar  som  en rekornmendation  för
framtiden.

I

I

i SH

I
2023-12-31

Det  lönepolitiska  prograrnmet  har  uppdaterats  och  samverkats  i den
centrala  samverkansgruppen.  Härnäst  ska  det  lyftas  till  politiken  för
beslut. ISH2022-11-30

Ärendesammanfattning
Personalchef  presenterar  resultatet  av  2022  års lönekartläggning.

Alla  arbetsgivare  har  en skyldighet  enligt  Diskrimineringslagen  att
genomföra  en kartföggning  med  syftet  att se till  att arbetsplatsens
löner  är jämställda.

Lönekartläggningen  för Robertsfors  kommun  har utförts  av en
arbetsgnipp  bestående  av representanter  från  Personalfunktionen.
Kartläggningen  har  analyserat  rådande  styrdokument  som  tillämpas
inom  lönesättning  samt  den  praxis  som  råder  inom  organisationen.
Löner  har  analyserats  inom  ramen  för  grupper  av  lika  arbete  samt

Justerare
Protokollsutdrag  till

Exp
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Dnr:  9022/373.109

inom  ramen  för  likvärdigt  arbete.  Grunden  för  gruppering  i lika
arbete  har varit  statistikkod  och  inom  vissa  grupper  befattningar
som  har  värderats  likvärdigt.

Samverkan  har  skett  i Central  Samverkan  på komrnunövergripande
nivå  i enlighet  med  kommunens  samverkansavtal.

Robeitsfors  Komrnun  kan återigen  glädjas  åt att inga  osakliga
löneskillnader  kan  uppmärksamrnas.  Löneskillnader  finns  men  som
arbetsgivare  kan  vi  på  sakliga  gninder  redogöra  orsak  och
bakgmnd  för  de skillnader  som  finns.

Robertsfors  Kornmun  väljer  också  att genomföra  aktiva  åtgärder
för  tre individer  som  vi  ser riskerar  att hamna  i ett osakligt  löneläge
om  inget  görs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Rapport  lönekartläggning  Robertsfors  Kornmun  2022
- Bilaga  I - Nyckeltal  och  sammanställning
- Bilaga  2 - Värderingsresultat

- Bilaga  3 -  Faktorplan

Justerare

/l:"j'aal I [<
Protokollsutdrag  till Exp
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Revidering  av det  lönepolitiska  programmet  (en
av åtgärderna  i LKL)

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  godkänna  revidering  av  det
lönepolitiska  programmet  samt  att  den  nya  reviderade  versionen
ersätter  tidigare  versioner.

Arbetsutskottet  beslutar  att  det  framgent  tydligt  ska  framgå  vilka
förändringar  som  görs  i uppdateringar  och  revideringar  av  program
och  andra  styrdokument.

Ärendesammanfattning
Personalchef  presenterar  en reviderad  version  av det  lönepolitiska
programmet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteslaivelse

- Lönepolitiskt  program  2022

Justerare

,,/" '- I =  i v=X

Protokollsutdrag  till
Exp
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Ny  riktlinje  om  facklig  tid

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  anta  Riktlinje  om  facklig  tid.

Ärendesammanfattning
Personalchef  presenterar  ny  Riktlinje  om  facklig  tid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Riktlinje  om  facklig  tid  2022

Justerare Protokollsutdrag  till Exp
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Information  investeringspolicy

Arbetsutskottets  beslut

Ärendesammanfattning
Ärendet  lyfts  direkt  till  kornmunstyrelsen.  Ekonomichef  Anna  Falk
redogör  för  status  med  arbetet.  Det  liggande  förslaget  ska  arbetas
med  i kommunledningen  för  att sedan  ly'Jias  i kornmunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerare

,"(f)p
Protokollsutdrag  till

Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  12 (58)
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Information  årets  resultat

Arbetsutskottets  beslut

Ärendesammanfattning
Arendet  lyfts  direkt  till  kommunstyrelsen.  Ekonomichef  Anna  Falk

föredrar  nuvarande  status.

Beslutsunderlag

Justerare Protokollsutdrag  till Exp
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Informationspunkt:  Planprogram

Arbetsutskottets  beslut

Ärendesammanfattning

Arendet  lyfts  direkt  till  korni'nunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerare

,,'l " I «l  «

Protokollsutdrag  till
Exp
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Informationspunkt:  Medborgarlöften  BRÅ

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Ärendesammanfattning

Ärendet  lyfts  direkt  till  kornmunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerare

=-===J-I #

Protokollsutdrag  till Exp
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Uppföljningar  investeringar  2022  inkl.  flytt
mellan  rader

Arbetsutskottets  beslut
Arbetsutskottet  tackar  för  informationen.

Ärendesammanfattning
Ekonomichef  går  igenom  status  för  beslutade  investeringar  2022.

Beslutsunderlag

- Uppföljning  investeringar

Justerare

,;'7{'1 l y:

Protokollsutdrag  till Exp
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Information  flytt  mellan  KS-rader  -  särskild
lönesatsning

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  beslutar  i enligt  ärendesarnmanfattningen.

Ärendesammanfattning
Hösten  2021 gjorde  Personalkontoret  en lönekartläggning  och  en
analys  av löneläget  i Västerbotten.  Här  såg man  att inom
yrkesgnipperna  sjuksköterskor,  lärare,  rektorer  och
anläggningsarbetare  så låg  vi  under  snittet.  I budget  2022
beslutades  att tillföra  1659  tkr  för  att  räta  upp  vår  lönenivå  för
dessa  yrkesgrupper.  Denna  budget  har  legat  under  Personalkontoret
medan  kostnaderna  har  gått  på respektive  verksamhet  under  2022.

Budgeten  ska fördelas  enligt  nedan:

Sociala,

- HSL:  456  tkr

BoU,

- Ledning/Stab:  220  tkr
- Förskola:  205  tkr  (varav  27 tkr  till  resursteam)
- Grundskola:  548 tkr  (varav  32 tkr  till  fritids)
- Lärcentrum:  63 tkr
- Särskola:  36 tkr
- Kulturskola:  18 tkr

Totalt:  1 149  tkr

SHB,

- VA  26 tkr

- Gator  16 tkr

- Renhållning  12 tkr
Totalt:  54 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- KS-rader  2022  efter  flytt

Justerare

,i' - i xl  k
Protokollsutdrag  till

Exp
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Investeringsbudget  affärsmässigt

Arbetsutskottets  förslag  på  beslut
Komrnunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  att godkänna
förslag  på investeringsbudget  2023  om  26 450  000  kr  och  plan
2024-25  för  kommunens  af&smässiga  verksarnhet.

Ärendesammanfattning
Vid  kommunfullmäktige  2022-10-31  togs  beslut  om
investeringsbudget  2023  för  Kommunens  skattefinansierade
verksamhet.  Den  affärsmässiga  verksamhetens  investeringar  togs
aldrig  med  det  beslutet.

Investeringsutryminet  för  kommande  år har  av kornmunfullmäktige
beslutats  till:

21 rnkr  för  2023

21 ,5 rnkr  för  2024

22 mkr  för  2025

Surnrnorna  tar  i första  hand  hänsyn  till  avskrivningsutrymmet.  I de
fall  kornmunstyrelsen  kan  påvisa  att en investering  utöver  angivet
utryinme  kan  hanteras  genom  minskade  driftskostnader  i
verksarnheten  som  motsvarar  ökade  avskrivningskostnader,  kan
Kommunfullmäktige  godkänna  den  investeringen.
Kornmunfullmäktige  kan  även  godta  något  lägre  investeringar
något  år för  att  ge mer  utryinme  efterföljande  år, ex om  större
investering  behöver  göras.

Avskrivningsutrymmet  är ett  riktvärde  för  investeringsutryrnmet.
Detta  eftersom  avskrivningar  och  räntor,  dvs,  kapitalkostnader
belastar  resultatet  och  därmed  påverkar  det  utrytnmet  för
verksarnhetskostnader.  Okar  investeringarna  ökar  även
avskrivningar  och  räntor  vilket  minskar  budgetutryrnmet  för
verksamheterna.

Samtidigt  kan  rätt  irivesteringar  ge vissa  ökade  avskrivnings-  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.

I föreslagen  investeringsbudget  ligger  totala  investeringar  över  det
av Kornmunfullmäktige  beviljade  utrymmet  2023  och  även  2024.
Viktigt  att  belysa  är dock  att äskade  investeringar  inte  är detsarnma
som  investeringsutrymmet  eftersom  många  av de investeringar  som
önskas  genomföras  skrivs  av på olika  många  år. Det  viktiga  är att

lProtokolIsutdragtiII
 lExp

Justerare
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:förvaltningen  över  tid  ligger  på en avskrivningsnivå  som  inte

påverkar  driftbudgeten  i för  hög  utsträckning.

Investeringsutryrnmet  för  2023  om  21 rnkr  avser  både

skattefinansierad  och  afförsmässig  verksamhet.  I beslutsunderlaget

har  detta  utryrnme  delats  upp  på verksamheterna  för  att  visa  hur

stor  del av avskrivningsutrytnmet  så hör  till  respektive  verksamhet

i dagsläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteslaivelse

- Investeringsäskanden  2023,  plan  2024-2025

Justerare Protokollsutdrag  till Exp
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Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att godkäru'ia
finansiella  mål.

Ärendesammanfattning
I KS  verksamhetsplan  år 2022  har  Ekonomikontoret  i uppdrag  att ta
fram  finansiella  mål  för  kornmunen  och  dess verksarnheter.

Nuvarande  finansiella  mål:

*  Årets  resultat  av  skatteintäkter  och generella  bidrag  -
målvärde  2%

@ Kornmunens  soliditet  -  målvärde  minst  60%
*  Kommunens  investeringsram  motsvaras  av

avskrivningskostnaden  -  målvärde  "Ja"
*  Nettokostnader  för  verksamheterna  ska inte  överstiga  4%

jämfört  med  föregående  år -  målvärde  mindre  än 4%

Förslag  på nya  finansiella  mål:

målvärde

@ Årets  resultat  av  skatteintäkter  och generella  bidrag  -
målvärde  2%

@ Koinmunens  soliditet  -  målvärde  minst  40%
*  Verksainheternas  nettokostnadsutveckling  -

mindre  än 4o/o

*  Kassalikviditet  -  målvärde  IOOo/o
*  Budgetföljsarnhet  -  målvärde  +/-  0
*  Skattefinansieringsgrad  för  kornmunens  investeringar  ska

vara  100%  över  tid (över  en femårsperiod)  - målvärde
100%

Beslutsunderlag

- Tjänsteslaivelse

Justerare

;y,[(2.' I <-=l %
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Sammanträdesdatum
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Dnr:  9022/xxx.109

Revidering  signalskyddsinstruktion

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kornmunstyrelsen  antar  föreslagen  reviderad

signa1skyddsinstruktion.

Ärendesammanfattning

Signalskyddsinstruktionen  ska  vid  behov  uppdateras  årligen  i

samband  med  internkontroll  från  Länsstyrelsen.  Den  första

internkontrollen  av befintlig  signalskyddslösning  genomfördes  i

Robertsfors  220927  av signalskyddschef  samt  kontro11administratör

från  Länsstyrelsen.  Medverkande  från  Robertsfors  komrnun  var

biträdande  signalskyddschef  Linus  Lundström  samt  säkerhetschef

Hilda  Vidmark.

Den  föreslagna  uppdateringen  av signa1skyddsinstruktion  är av

begränsad  karaktär  och  rör  ett fåtal  rutinförtydliganden,  samt  den

lokala  organisationens  bemanning  som  noterades  på

internkontrollen.  Protokollet  från  internkontrollen  är

BEGRÄNSAT  HEMLIGT.

Signa1skyddsinstruktionen  är ett  öppet  dokument,  dess  bilagor  är

BEGRANSAT  HEMLIGA.  Signa1skyddsinstruktionen  antas  och

uppdateras  av  kornmunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag  signalskyddsinstruktion

- Protokoll  internkontroll  20220927  (BEGRANSAT

HEMLIG)

Justerare
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Dnr:  9022/381.109

Förslag  internkontrollplan  2023
Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kornmunstyrelsen  antar  förslag  till  internkontrollplan  för  2023.

Ärendesammanfattning
Internkontrollplanen  är ett  verktyg  för  att följa  upp  att den
kommunala  verksamheten  är rättssäker  och  effektiv.  Syftet  med
interkontroll  är att  bidra  till  verksamheternas  måluppfyllelse,  bidra
till  att  verksarnheten  lämnar  tillförlitlig  och  rättvisande  information
om  verksarnheterna  och  ekonomin  samt  bidra  till  att lagar  och
regler  e'Jierlevs  i verksamheterna.  Kommunstyrelsen  ska  årligen
fatta  beslut  om  interkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  Tillväxt
- Förslag  till  internkontrollplan  2023
- Protokollsutdrag  BoU 2022 FB 80
- Protokollsutdrag  TVU  2022  Fg 75
- Protokollsutdrag  SHBU 2022 F31131
- Protokollsutdrag SU 2022 %

Justerare
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Sammanträdesdagar  2023

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  Kommunfullmäktige  besluta  att
fastställa  förslaget  om  samrnanträdesdagar  för
Kornmunfullmäktige  i enlighet  med  bilaga  "Förslag
Saminanträdesdagar  2023".

Kommunstyrelsen  beslutar  att fastställa  förslaget  om
sammanträdesdagar  för  Kommunstyrelsen  samt  dess utskott  i
enlighet  med  bilaga  "Förslag  Sammanträdesdagar  2023"  under
förutsättning  att Kornmunfullmäktige  fastställer  sina
sammanträdesdagar  enligt  samina  bilaga.

Arbetsutskottet  föreslår  att ett alternativ  med  sex
kommunful1mäktigesammanträden  presenteras  på nästkornmande
kommunstyrelsesammanträdet,  med  det  extra  sammanträdet
förlagt  på hösten.

Arbetsutskottet  föreslår  att ett extra  samhäl1sbyggnadsutskott  läggs
in  dagen  efter  sista  kommunfullmäktige  innan  sommaren,  20 juni.

Ärendesammanfattning
Ett  förslag  för  sarnmanträdesdagar  under  2023  för  Robertsfors
kommuns  fullrnäktige,  styrelse  samt  utskott  har  tagits  fram  för
beslut.  Respektive  sarnmanträdesdagar  måste  antas  av
Kommunstyrelsen  samt  Kornmunfullmäktige.  En förändring  för
kommande  år är att arbetsutskottet  lyfts  ut  ur den  vanliga
möteskedjan  och  läggs  istället  föstående  löpande  under  året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Förslag  Sarnmanträdesdagar  2023

Justerare
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Digitaliseringssatsning  LoRa  (long  range)

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  tackar  för  informationen  och  skickar  ärendet  vidare
till  komrnunstyrelsen.

Ärendesammanfattning
LoRa  är en tela'iik  som  är ett naturlig  steg av vad  man  kan  nyttja  ett
väl  utbyggd  stadsnät  till.  Tekniken  används  för  att  koppla  upp
sarnhället  i en så kallad  IoT  plattform  (Internet  of  things).

Denna  teknik  kan  nyttjas  för  att  plocka  bort  manuella  processer,
fysiska  ronderingarimånga  verksarnheter  och  ersättas  med
sensorer  som  samlar  mätvärden  och  skickar  larm  vid  fel  irealtid.
Skapa  kvalitetssäkting  samt  "koll  på läget".  Att  kunna  arbeta

"innan  det händer"  i stället  för  att agera  när  det  hänt.

IT-chef  Kristoffer  Hansson  kommer  till
komrnunstyre1sesainmanträdet  2022-12-05  och  föredrar  ärendet.

Beslutsunderlag

- Kort  introduktion  till  LoRa  i Robertsfors

Justerare
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Dnr:  9022/356.109

Inkommen  skrivelse  från  Brännans
bredbandsförening

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  tackar  för  informationen  och  skickar  ärendet  vidare
till  kommunstyrelsen  för  eventuellt  beslut  om  vidare  utredning.

Ärendesammanfattning

Det  har  inkommit  en skrivelse  från  Brännans  bredbandsförning  där
önskemål  om  uttrycks  om att kommun  ska  ta över  deras
bredbandsnät.  Ett  sådant  övertagande  innebär  ett åtagande  och
möjliga  framtida  investeringar  som  gör  att det  behöver  lyftas
politiskt  om det  ska göras.  Förutsättningarna  för  ett sådant
eventuellt  övertagande  är inte  utredda  och  i dagsläget  är ärendet  en
informationspunkt.  IT-chef  Kristoffer  Hansson  har  skrivit  en initial
information  utifrån  slaivelsen.

Beslutsunderlag

- Inkommen  skrivelse  från  Bräru'ians  bredbandsförening
- Infori'nation  utifrån  skrivelse  från  Brännans

bredbandsförening

Justerare
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Ersättning  för  extern  medverkan  i

kommunala  bolag

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Koinmunstyrelsen  föreslår  koinmunfullmäktige  besluta

att  extern  medverkan  ikornmunala  bolag  ersätts  med

maximalt  två  prisbasbelopp  årligen  och  detta  beslut  endast

avser  externa  ledamöter.

Ärendesammanfattning
Branscherfarna  externa  ledamöter  ikommunala  bolag  kan  inte

förväntas  utföra  uppdraget  på ideell  basis  och  själv  ansvara  för

direkta  kostnader  orsakade  av uppdraget  utan  bör  ersättas  utifrån

praxis.  Styrelseakademins  generella  rekornrnendation  är att

ersättningsnivåer  för  styrelseledamöter  i privata  bolag  ej bör

understiga  två  prisbasbelopp  årligen.  Robertsfors  kommun  bör

följa  deru'ia  praxis.  Beslutet  gäller  dock  ej kornrnunala

styrelseledamöter  vilka  bör  ersättas  utifrån  gällande

arvodesreglemente.

Beslutsunderlag

- Tjänsteslaivelse

Justerare
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Ändringar  bolagsordning  Robertsfors
utveckling  AB

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta

att  godkänna  ändringar  i bolagsordning  daterad  20221028.
att  angivna  lelanannarevisorer  Åke  Edvinsson  samt  Patrik
Willskytt  registreras  som  lekamannarevisorer  i
bolagsverkets  register.

Ärendesammanfattning
Bolagsverket  har  framfört  synpunkter  på att  beslutad  text  i
bolagsordningen  inte  kan  godtas  och  som  därmed  måste  ändras
innan  bolagsregistrering  kan  genomföras.

Ändringama  innebär  i korthet:

Fg5 -  Aktiekapitalet  får  max  vara  4x lägsta  angiven  siffra  vilket
iru'iebär  ändring  till  Lägst  100.OOO till  högst  400.000  kronor.

g7 -  Texten  att styrelsen  skall  bestå  av 3 ledamöter  och  minst  1
suppleant  måste  ändras  då ett max  antal  saknas.  Ändringen  innebär
att styrelsen  ska bestå  av tre ledamöter  och  minst  en suppleant
samt  högst  2 suppleanter.

g15 -  Bolagsverket  menar  att endast  befogenhet  skall  anges  vilket
innebär  att  mening  två  tas bort  och  att VD  även  ska registreras  som
styrelsesuppleant  i bolaget  för  att  möjlighet  till  firmateckning  ska
medges.

Utöver  detta  måste  lekmannarevisorernas  namn  och
personuppgifter  registreras  hos Bolagsverket.  Vi  registrering
komrner  att inregistreras  Åke  Elvinsson  med  personnurnmer  samt
Kent  Persson  med  personnuminer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Bolagsordning  Robertsfors  Utveckling  AB  fastställd
20220925

- Bolagsordning  Robertsfors  Utveckling  AB  ändring
20221028

Justerare Protokollsutdrag  till Exp
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AU  g 167 Dnr:  9022/323.109

Entråpriser  badhuset

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Koinmunstyrelsen  föreslår  kommun'fullmäktige  att  besluta  om
höjda  entr6priser  på badhuset:

Entr6  vuxen  50 kr
Entr6  barn  30 kr

Åttakort  vuxen  400  kr,  9:e gången  gratis  entr6
Åttakort  barn  240  kr,  9:e gången  gratis  entr6
Tre  månader  vuxen  750  kr
Tre  månader  barn  450  kr
Årskort  vuxen  oförändrat  2 000  kr
Årskort  barri  oförändrat  1 000  kr
Hyra  av badhuset  600  kr/h  med  minsta  hyrestid  om  1,5h

Ärendesammanfattning
Entr6priserna  på Robertsfors  kommuns  badhus  har  legat  på samma
nivå  sedan  ett flertal  år tillbaka.  Det  saknas  tillförlitliga  uppgifter
från  protokoll  och  lilaiande  avseende  exakt  när  höjningen
genomfördes,  men  medarbetare  från  verksainheten  uppger  att
senaste  höjningen  gjordes  för  8-10  år sedan.  Förslaget  innebär  en
höjning  med  10  kr  per  entr6  för  såväl  barn  som  vuxna.

Nuvarande  entr6priser  är:

Entr6  vuxen  40 kr,  9:e gången  gratis  entr6
Entr6  barn  20 kr,  9:e gången  gratis  entr6
Åttakort  vuxen  320  kr
Åttakort  barn  260  kr

Tre  månader  vuxen  600  kr
Tre  månader  barn  300  kr
Årskort  vuxen  2 000  kr
Årskort  barn  1 000  kr
Hyra  av badhuset  500  kr/h  med  minsta  hyrestid  om 1,5h

Badhusets  verksarnhet  påverkas  av de allmänna  prishöjningarna  på
el och  förbrukningsmaterial.  Höjningarna  av entr6priserna  gör  det
möjligt  att hantera  dessa  kostnadsökningar  med  mindre  påverkan
på hela  den  kornmunala  organisationen.

Beslut  om  entr6priser  på badhuset  ska fattas  av
kommunfullmäktige  då det inte  är delegerat  till  lägre  beslutsnivå.

Justerare
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Protokollsutdrag  TV[J  2022  e) 76

Justerare
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Nytt  regelverk  för  föreningsbidrag

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  att godkänna  det
nya  regelverket  för  föreningsbidrag.

Ärendesammanfattning
Robertsfors  kommuns  policy  för  föreningsbidrag  antogs  2015  och
nu  finns  det  behov  att anta  ett  nytt  regelverk  för  att göra
ansökningsförfarandet  mer  rättssäkert  och  demokratiskt.  Det  nya
regelverket  är framtaget  av föreningsstrateg  Magnus  Egerbladh
Oberg  efter  en genomgående  behovsanalys  inom  kornmunen  och
ute  hos föreningarnas  utvecklingsråd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- FöreningsbidragRege1verkvl.1

- Protokollsutdrag  TV[J  2022  8;)77

Justerare
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LONA-projekt  pollineringspark

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Komrnunstyrelsen  godkäru'ier  ansökan  om  LONA-projektet
"Pollinerings-park  Sikeå"  görs  till  Länsstyrelsen  i Västerbotten.
Projektet  innebär  inget  ekonomiskt  åtagande  från  kornmunens
sida.

Ärendesammanfattning
En privatperson,  förening,  eller  annan  ideell  organisation  kan
genom  kornmunen  söka  LONA  medel.  I detta  fall  är det  en privat
initiativtagare  som  har  en projektid6  där  denne  vill  anlägga  en
pollinerings-park  i Sikeå  hamn.  Syftet  är att skapa  en park  för  att
gynna  pollinatörer,  informera  om  pollinatörer  och  visa  exempel  på
hur  dessa  kan  gynrias  samtidigt  som  den  biologiska  mångfalden
gynnas.  Parken  planeras  som  en visningsträdgård  med  blommande
träd,  buskar  och  ängsväxter.  Projektet  finansieras  till  50 % av
medel  från  Länsstyrelsen  och  50 % av annan  finansiering,  såsom
bidrag  från  föreningar  och  privatpersoner.  I och  med  att det  inte
finns  någon  budget  för  detta  projekt  så går  kommunen  inte  in som
medfinansiär,  men  åtar  sig att  söka  projektmedel  och  vid  ett
beviljande  redovisa  projektet.

Markägaren  Stiftelsen  Sikeå  Hamn  samt  Sikeå  båtklubb  ställer  sig
positiva  till  en pollineringspark  i det aktuella  området.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse

- Bilaga  1

- Protokollsutdrag  TV[J  2022 % 78

Justerare
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LONA-projekt  '5Våtmarker  i Hertsånger"

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kornmunstyrelsen  godkänner  ansökan  om  LONA-projektet

"Våtmarker  i Hertsånger"  görs  till  Länsstyrelsen.  Projektet  innebär

inget  ekonomiskt  åtagande  från  kommunens  sida.

Ärendesammanfattning
En  privatperson,  förening,  eller  annan  ideell  organisation  kan

genom  kornmunen  söka  LONA  medel.  I detta  fall  är det en privat

initiativtagare  och  tillika  markägare  som  har  en projektid6  där

denne  vill  anlägga  två  mindre  våtmarker.  Syftet  är att skapa

våtmarker  för  att reducera  näringsläckage  till  havet,  reducera

utsläppen  av växthusgaser  från  de sura  sulfatjordarna,  gynna

fågellivet  och  informera  allmänheten  om  detta  med  skyltar  om

området.  Projektet  finansieras  till  90 % av medel  från  Länsstyrelsen

och  IO % av annan  finansiering,  såsom  bidrag  från  föreningar  och

privatpersoner.  I och  med  att det  inte  finns  någon  budget  för  detta

projekt  så går  kornmunen  inte  in som  medfinansiär,  men  åtar  sig att

söka  projektmedel  och  vid  ett  beviljande  redovisa  projektet.

Initiativtagaren  är även  den enda  berörda  markägaren.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse

- Bilaga  1

- Protokollsutdrag  TVU 2022 fl 79

Justerare
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Ansökan  om  internationellt  partnerskap
gällande  klimatarbete

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektansökan Deforestation and
emission of  greenhouse gases.

Ärendesammanfattning
Robertsfors  komrnun  har  ansökt  om  att ingå  ett internationellt
partnerskap  med  Machakos  CountyiKenya.  Projektets  syfte  är att
stärka  organisationernas  förmåga  att motverka  klimatförändringar
med  de demokratiska  kärnvärdena  jäm1ikhet/inUudering,
medborgarde1tagande,  transparens  och  möjlighet  till
ansvarsutkrävande  i fokus.  Målet  med  projektet  är att Machakos
County  och  Robertsfors  koinmun  ska ha tagit  fram,  implementerat
och  utvärderat  konkreta  handlingsplaner  för  att  motverka
avskogning  respektive  utsläpp  av växthusgaser  från  den
kornmunala  verksarnheten.  Projektet  finansieras  av ICLD  och
innebär  om det beviljas  att en projektledare  korni'ner  att kunna
anställas som finansieras av projektmedel. Projektet är treår5gt och
totalt  sökt  belopp  för  projekt  inklusive  styrgnipp  uppgår  till  2,4
miljoner  kr.  Projektet  innebär  ingen  medfinansiering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Application  project  (Projektansökan)
- Application  steering  group  (Styrgnippsansökan)

- Protokollsutdrag TVU 2022 6 81

Justerare Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 172

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11  -2'I  Sida  33 (58)

Dnr:  9022/329.109

Flytt  av bibliotek  i Bygdeå

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen  tillskjuter  medel  till  bibliotekets  budget  för  att

hantera  kostnadsökningarna  som  följer  av en flytt  till  andra  lokaler

iBygdeå.

Komrnunstyrelsen  beslutar  att tidigarelägga  flytten  av biblioteket

som  en arbetsmiljöåtgärd.

Arbetsutskottet  beslutar  att ärendet  ska  kompletteras  med  framtida

hyreskostnad  när  det  går  upp  till  kommunstyrelsen.

Ärendesammanfattning
Barn-  och  utbildningssektorn  har  bedömt  att Bygdeå  skola  har  för

små  lokaler  för  sin  verksamhet  och  därför  framfört  önskemål  om

att biblioteket,  som  är ett integrerat  folk  och  skolbibliotek,  ska

flytta  till  andra  lokaler  för  att frigöra  mer  yta  för  skolans

verksamhet.  Biblioteket  har  därför  inlett  ett samarbete  med  Luleå

Stift  för  att undersöka  möjligheterna  till  bibliotekslokaler  iBygdeå

Församlingshem.  Ett  förslag  på  ombyggnation  finns  och  innebär

en kostnadsökning  för  lokalhyra  som  inte  är känt  vid  tidpunkten

för  denna  tjänsteskrivelse.

Den  ursprungliga  planen  var  att flytt  av biblioteket  från  skolan  i

Bygdeå  skulle  ske under  våren  för  att möjliggöra  inflyttning  i

lokalerna  under  sornmaren  för  skolans  del. Under  somrnaren  och

hösten  har  det  dock  uppdagats  att det  finns  omfattande  problem

med  fukt  och  mikrobakteriell  tillväxt  i bibliotekets  lokaler  i

Robertsfors.  Detta  innebär  att  biblioteket  behöver  evakueras.  En

tidigarelagd  flytt  till  andra  lokaler  i Bygdeå  skull  ge möjlighet  till

arbetsplatser  för  bibliotekets  personal  i Bygdeå,  samt  möjliggöra

flytt  av delar  av beståndet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Protokollsutdrag  TVU  2022  Fg 82

Justerare

,-"-9 ' 171  fl

Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  34 (58)

AU  g 173 Dnr:  9022/333.109

Nytt  LOUD-projekt

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Komrnunstyrelsen  beslutar  att ge kultur-  och  bibliotekschef,
musikledare  och  tillväxtchef  i uppdrag  att  ta fram  med  en ansökan
för  en fortsättning  och  utveckling  av LOUD-projektet.

Ärendesammanfattning
LOUD-projektet  har  sedan  2020  gett  ungdomar  12-15  år i
Robertsfors  kornmun  möjlighet  att spela  i band  under  ledning  av
mentorer  som  är professionella  musiker.  Projektet  tar  slut  i juni
2023  och  har  varit  mycket  framgångsrikt.  I dagsläget  finns  8 aktiva
band.  Projektet  har  stärkt  ungdomarna  socialt  och  musikaliskt,
bidragit  till  en starkare  kulturscen  i Robertsfors  komrnun  och  lett
till  ett fördjupat  samarbete  mellan  olika  delar  av förvaltningen  i
kultur-  och  utbildningsfrågor.  För  att verksamheten  ska  kuru'ia
fortsätta  att utvecldas  behöver  en ny  ansökan  göras  om ett  fortsatt
treårigt  projekt.  Det  nya  LOUD-projektet  ska utveckla
tillgängligheten  inom  kulturoinrådet  genom  att särskilt  rikta  sig
mot  unga  med  funktionshinder  och  även  erbjuda  bandverksamhet
för  seniorer.  Precis  som  tidigare  komtner  dock  projektets
huvudsakliga  fokus  att vara  ungdomar.  Unga  som  är nyanlända
och  unga  i socioekonomiskt  utsatt  ställning  kommer  även  i
fortsatta  projekt  vara  en prioriterad  målgnupp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Protokollsutdrag  TV[J  2022  8, 92

Justerare
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Protokollsutdrag  till
Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AUg174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  35 (58)

Dnr:  22.146.600

Musikskolans  verksamhetsberättelse
2021-2022

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen  fastställer  Musikskolans  verksamhetsberättelse
2021-2022.

Ärendesammanfattning
Barn-  och  utbildningschef  presenterar  Musikskolans
verksamhetsberättelse  för  2021-2022

Beslutsunderlag

- Verksarnhetsberättelse  Musikskolan  2021-2022
- Protokollsutdrag  BoU  2022  8g 73

Justerare Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU 5175

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  36 (58)

Dnr:  22.147.600

Kvalitetsrapporter  förskola,  fritidshem,

lärcentrum,  grundskola  och

grundsärskola

Arbetsutskottets  förslag  beslut

Kornrnunstyrelsen  godkänner  kvalitetsrapporter  för  förskola,
fritidshem,  lärcentrum,  grundskola  och  gnindsärskola.

Ärendesammanfattning
Barn- och utbildningschef har giort kvalitetsrapporter för förskola,
fritidshem  och  gnindsärskola  2021/2022.  Förutsättningar  beskrivs,
utveck1ingsornråden/åtgärder  som  Kvalitetsrapporter  2020/2021
slog  fast  följs  upp  och  analyseras.  Områden  för  huvudmannen
2022/2023  'föreslås

Beslutsunderlag

Kvalitetsrapport  Förskola  läsår  2021-2022

Kvalitetsrapport  Fritidshem  läsår  2021-2022
Kvalitetsrapport  Iärcentrum  läsår  2021-2022
Kvalitetsrapport  Grundskola  läsår  2021-2022
Kvalitetsrapport  Grundsärskola  läsår  2021-2022
Protokollsutdrag  BoU  2022  8;, 74

Justerare
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Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 176

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-'11-21  Sida  37 (58)

Dnr:  22.152.600

Avgifter  och  taxor  musikskolan,  uthyrning
av  skollokaler  och  pedagogiska  luncher
2023

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  Kornrnunfullmäktige  att  fastställa
avgifterna  för  2023  enligt  bilaga  "avgifter  och  taxor  2023".

Ärendesammanfattning
Ett  förslag  på avgifter  inför  2023  gällande  musikskolan,  uthytping
av skollokaler  och  pedagogiska  luncher.

Beslutsunderlag

- Avgifter  och  taxor  2023

- Protokollsutdrag  BoU  2022  S, 80

Justerare

,i'- i lfö=k

Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g I 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-"11-21  Sida 38 (58)

Dnr:  22.153.600

Kommunalt  aktivitetsansvar  för  ungdomar
KAA-rapport  2'1-22

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  godkänner  KAA-rapport  21-22.

Ärendesammanfattning
En  rapport  över  uppföljning  av  ungdomar  som  fullgjort  sin
skolplikt  men  inte  slutfört  sin  gymnasieutbildning  och  ännu  ej fyllt
20 år har  sammanställts  för  läsåret  2021/22.

Beslutsunderlag

- KAA-rapport  21-22

- Protoko11sutdragBoU2022g81

Justerare Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 178

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11  -2'I  Sida  39 (58)

Dnr:  SHBK-2022-1231

Revidering  tobakstaxa  -  Tillägg  tobaksfria
nikotinprodukter

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut:
Kommunstyrelsen  föreslår  kornmun'Jullmäktige  att revidera
Robertsfors  kornmuns  taxa  för  prövning  och  tillsyn  av försäljning
av tobak  och  liknande  produkter  i enlighet  med  bilaga,  där  röd  text
tas bort  och  grön  text  läggs  till.

Ärendesammanfattning
Under  de senaste  åren  har  användningen  av snus ökat  bland  unga  i
Sverige.  För  att skydda  barn  och  unga  mot  beroendefrarnkal1ande
produkter,  föreslog  regeringen  i SOU  2021:22  att tobaksfria
nikotinprodukter  ska omfattas  av en ny  lag.  Förslaget  resulterade  i
proposition  2021/22:200  - Hårdare  regler  för  nya  nikotinprodukter.
Riksdagen  fattade  beslut  om  den  nya  lagen,  i enlighet  med  SOU:ns
och  propositionens  förslag,  den  21 juni  2022.  Lag  (2022:1257)  om
tobaksfria  nikotinprodukter  utfärdades  2022-06-30  och  trädde  i
kraft  2022-08-01.

Lagen  innebär  bland  annat  att detaljhandlare  måste  anmäla  till
komrnunen  att de säljer  tobaksföa  nikotinprodukter  samt  att
kornmunen utövar tillsyn  på fysiska försä5ningsstä11en över att
denna  lag  och  anslutande  föreslaifter  följs.  Förslaget  till  reviderad
taxa  innebär  en anmälningsavgift  i sarnrna  storlek  som  befintliga
aninälningsavgifter  för  försäljning  av elektroniska  cigaretter  (915
kr)  samt  en årlig  tillsynsavgift  på 915 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  (2022-10-27)
- Reviderad  version  av Robertsfors  kornmuns  taxa  för

prövning  och  tillsyn  av försäljning  av tobak  och  liknande
produkter  (2022-10-27)

Protokollsutdrag  SHBU 2022 FB 122

Justerare

l!/L I l,!
Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 179

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  40 (58)

Dnr:  SHBK-2022-'1290

Revidering  av  kommunstyrelsen

delegationsordning

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut:
Komrnunstyrelsen  delegerar  kominunens  ansvar  enligt  den  nya
lagen  om  tobaksfria  nikotinprodukter  till
Samhällsbyggnadsutskottet  i enlighet  med  bilaga.

Ärendesammanfattning
Under  de senaste  åren  har  användningen  av snus ökat  bland  unga  i
Sverige.  För  att skydda  barn  och  unga  mot  beroendeframka1lande
produkter,  föreslog  regeringen  i SOU  2021:22  att tobaksföa
nikotinprodukter  ska omfattas  av en ny  lag.  Förslaget  resulterade  i
proposition  2021/22:200  - Hårdare  regler  för  nya  nikotinprodukter.
Riksdagen  fattade  beslut  om  den  nya  lagen,  i enlighet  med  SOU:ns
och  propositionens  förslag,  den  21 juni  2022.  Lag  (2022:1257)  om
tobaksfria  nikotinprodukter  utfärdades  2022-06-30  och  träddei
kraft  2022-08-01.

Ansvaret  för  kontroll  av lagens  efterlevnad  ligger  på kornmunerna.
I Robertsfors  kornmun  ligger  ansvaret  för  den större  delen  av den
närbesläktade  Lag  (2018:2088)  om  tobak  och  liknande  produkter
på Samhä11sbyggnadsutskottet  och  det  praktiska  arbetet  utförs  av
miljöinspektörer  på Sainhäl1sbyggnadskontoret/Miljö.  Enligt
Robertsfors  koinmuns  reglemente  (2022-09-05  Kf  e) 82)  har
sarnhällsbyggnadsverksarnheten  iuppgift  att fullgöra
kommunstyrelsens  uppgifter  gällande  bl.a.  Lag  (2022:1257)  om
tobaksfria  nikotinprodukter  och  därför  föreslås  att ansvaret  samt
delegation  för  den  nya  lagen  om  tobaksföa  nikotinprodukter
placeras  på Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  (2022-10-13)
- Reviderad  delegationsordning  (2022-10-26)

- Protokollsutdrag SHBU 2022 F:3 123

Justerare
Protokollsutdrag  till

Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 180

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  41 (58)

Dnr:  SHBK-2022-1175

Revidering  av Robertsfors  Kommuns  taxa
för  prövning  och  tillsyn  enligt
alkohollagstiftningen

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut:
Kornmunstyrelsen  föreslår  kominunfullmäktige  att  revidera
Robertsfors  kommuns  taxa  för  prövning  och  tillsyn  enligt
a1koho11agstiftningen  i enlighet  med  bilaga,  där  röd  text  tas bort
och  grön  text  läggs  till.

Årendesammanfattning
Som  tillståndshavare  är man  enligt  Fo1khä1somyndighetens
föreskrifter  FoHMS  2014:5,  skyldig  att redovisa  uppgi:tter  från
föregående  år i en s.k. restaurangrapport.  Uppgiftema  används  av
Samhä11sbyggnadskontoret/Miljö,  Länsstyrelsen  i Västerbottens
län  och  Folkhä1somyndigheten  för  tillsyn,  uppföljning  och
statistikbearbetningar.  Samhällsbyggnadskontoret/Mi1jö  använder
även  uppgifterna  för  avgiftssättningen  av tillsynsavgiften  för
innevarande  år. Restaurangrapporten  ska vara  redovisad  till
kommunen  eller  Folkhälsomyndigheten  senast  den 1 mars  för
föregående  års verksamhet.

Det  är vanligt  att  restaurangrapporter  lämnas  in för  in sent. En
påminnelseavgift  är ett påtrycksmedel  för  att få in  rapporten  i tid
och  för  att skapa  intäkter  för  den  tid  som  läggs  ner  på  påminnelser.
Förslaget  är därmed  att en påminnelseavgift  på 500  kr  för
utebliven  restaurangrapport  läggs  till  iRobertsfors  kommuns  taxa
för  prövning  och  tillsyn  enligt  a1koho11agstiftningen.

Texten  gällande  indexuppräkning  har  även  ändrats  till  att
Basmånad  för  indexuppräkningen  är oktober  månad  året  före  det  år
taxan  börjar  gälla,  i stället  för  oktober  månad  2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  (2022-10-13)
- Reviderad  version  av Robertsfors  koinmuns  taxa  för

prövning  och  tillsyn  enligt  alkoho11agstiftningen
(2019-10-07)

- Protokollsutdrag  SHBU  2022  S, 124

Justerare
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Protokollsutdrag  till
Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  42 (58)

AU g 181 Dnr:

Kvartalsrapport  SHBU

Arbetsutskottets  beslut
Kommunstyrelsen  tackar  för  informationen.

Ärendesammanfattning

Kvartalsrapport  för  Q3 2022  för  samhä11sbyggnadssektorn.

Beslutsunderlag

- Kvartalsrapport  SHBU

- Protokollsutdrag SHBU 2022 % 130

Justerare

"" I!====')ä
Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 182

SAJWIANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  43 (58)

Dnr:  SHBK-2022-1252

Markanvisningsavtal  för  fastigheten
Skomakaren  6

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut  beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  tilldela  Norra  Hem  Fastigheter  AB
orgnr  559240-9840  markanvisning  för  fastigheten  Skomakaren  6
enligt  bifogat  förslag  på markanvisningsavtal

Ärendesammanfattning
Norra  Hem  Fastigheter  AB  (nedan  kallat  bolaget)  vill  uppföra  en
byggnad  på fastigheten  Skomakaren  6 iRobertsfors.  För  att starta
sin  process  vill  man  teckna  ett  markanvisningsavtal  i form  av en
direktanvisning  från  Robertsfors  kornmun  som  är ägare  till
fastigheten.

I :förslaget  till  markanvisningsavtal  ska  bolaget  inom  6 månader  ha
ett  bygglov  godkänt  annars  hävs  avtalet.  Om  bolaget  får  ett godkänt
bygglov  inom  tidsramen  skrivs  ett marköver1åte1se1åtsavtal  där
villkor  för  överlåtelse  samt  pris  fastställs.

Enligt  gällande  riktlinjer  för  markanvisning  och  exploateringsavtal
beslutat  av kommunfullmäktige  2018-04-18  är det
kornmunstyrelsen  som  fattar  beslut  om direktanvisning  av
kommunstyrelsen.

Ett  eventuellt  marköverlåteIseavtal  ska beslutas  av
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  2022-10-26
- Förslag  på  markanvisningsavtal

- Detaljplan  Skomakaren

- Fastighetsrapport  Skomakaren  6
- Karta  Skomakaren  6
- Riktlinjer  för  markanvisning  och  exploateringsavtal

- Protokollsutdrag SHBU 2022 fi 133

Justerare
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Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 183

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  44  (58)

Dnr:  SHBK-2022-1248

Avgränsningssamråd  Granberget  3

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kornrnunstyrelsen  att  bjuda  in  Holmen  att

presentera  samrådshandlingen  och  tänkt  vindkraftsetab1ering  vid

Kommunstyrelsen  samrnanträde  2022-12-05

Arbetsutskottet  föreslår  kornrnunstyrelsen  att  begära  förlängd

svarstid  på avgränsningssarnrådet  till  2023-02-28

Ärendesammanfattning
Holmen  har  utarbetat  en sarnrådshandling  för  etablering  av

vindkraft i anslutning till Granberget. Enligt bestämmelserna  i6  FB
mi1jöbedömningsförordningen  (2017:966)  antas  den  planerade

verksaxnheten medföra  betydande  miljöpåverkan,  vilket  innebär  att

ett så kallat  avgränsningssamråd  ska genomföras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  2022-10-28

- Samrådshandling  Granberget  3

- Protokollsutdrag  SHBU  2022  Eg 134

Justerare Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-'I  I -21 Sida  45 (58)

AU g 184 Dnr: SHBK-2022-1282

Avgränsningssamråd  Högaliden  2

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  tackar  för  informationen  och skickar  ärendet vidare

till  kommunstyrelsen.

Ärendesammanfattning

Holmen  har utarbetat  en sarnrådshandling  för etablering  av

vindkraft i anslutning  till  Högaliden.  Enligt  bestärnmelserna  i6  F3)
miljöbedömningsförordningen  (2017:966)  antas den planerade

verksamheten medföra  betydande  miljöpåverkan,  vilket  innebär  att

ett så kallat  avgränsningssamråd  ska genomföras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  2022-10-28

- Sainrådshandling  Högaliden  2

- Protokollsutdrag  SHBU  2022 e) 135

/'2:L' I  I p
Protokollsutdrag  till Exp



ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AUg185

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  46 (58)

Dnr:  SHBK-2022-1179

Robertsfors  kommuns  taxa  för
verksamheter  enligt  miljöbalken  och
strålskyddslagen

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att anta
Robertsfors  komrnuns  taxa  för  verksamheter  enligt  miljöbalken
och  strålskyddslagen  med  tillhörande  taxebilagor.

Ärendesammanfattning
Taxamodellen  ger  möjlighet  till  likartade  taxor  för  tillsynen  mellan
kommuner  och  även  med  länsstyrelsen.  Modellen  är framarbetat
för  att vara  enklare  att förstå,  vara  erföetlig,  enklare  att revidera  vid
lagsti'ftningsändringar  och  möjliggör  även  jämförelser  av taxor  i
olika  kornrnuner.  Som  tex  har  större  anläggningar  (A-  och  B-
anläggningar)  samma  tillsynsbehov  oavsett  om  tillsynen  ligger  på
statlig  eller  kommunal  nivå.  För  mindre  objekt  (C, H och  U)  fås
den  fasta  årsavgiften  utifrån  vilket  tillsynsbehov  kommunen
bedömer  att de olika  branscherna  har,  hög,  normal,  lågt  eller
sporadisk  där  SKR  har  förutbestämt  antalet  timinar  alternativt
timavgift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteslaivelse  (2022-10-26)

- Taxabestämmelser  - (Taxabestämmelserna  utgår  från
SKR:s  underlag  men  har  anpassat  för  efterdebitering  ),
2022-10-26.

- Taxabilaga  1 - (Innehåller  avgiftsnivåer  för  prövning,
aninälan  och  viss  tillsyn.  Här  föreslås  ändringar  i många
fall  från  fast  avgift  till  timavgi'ft.  Aven  förändringar
föreslås  för  ansökan  för  avlopp  på grund  av utökad
utredningsskyldighet),  2022-10-26.

- Taxebilaga  2 och  3 (2022-10-26)

- Bilaga  2 innehåller  verksainheter  där  regelbunden  tillsyn
sker  med  fasta  årliga  tillsynsavgifter  som  i fortsättningsvis
debiteras  efter  genomfört  tillsyn  i stället  för
förskottsbetalning

- Bilaga  3 (sporadisk  tillsynsbehov)  innehåller  de
verksartföeter  som  debiteras  med
timavgifter(efterskottsdebitering)

Jämförelse  med  gamla  taxan,  2022-10-26
- Protokollsutdrag  SHBU  2022  !S) 141
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ROBERTSFORS  KOfWIUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet  2022-11-2'1  Sida47(58)

AU 9186  Dnr: SHBK-2022-1248

Avgifter  måltider  från  och  med  2023

Arbetsutskottets  beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  Kornmunfullmäktige  att  besluta  om

avgifter  för  måltider  enligt  förslag  och  att  de gäller  från  den 1

januari  2023.

Extern  försäljning:  År  2022

Kost  särskilt  boende,  helinackordering  3 090  kr/månad

kr/månad

Ar  2023

3 424

Kost  korttidsboende

Personallunch

Elevpraktikanter

103 kr/dygn  114  kr/dygn

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

35 kr/portion  inkl.  moms  38 kr/portion  inkl.  moms

Ärendesammanfattning
Avgifternas  höjning  har  utgått  från  konsumentprisindex  (KPI)

10,8  %. Referenstid,  september  2022  jämfört  med  samma  period

föregående  år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  daterad  2022-10-27

- Protokollsutdrag  SHBU  2022  S, 142

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 187

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  48 (58)

Dnr:  SHBK-2022-637

Om-  och  tillbyggnad  Jenningsskolan  för
nytt  centralkök

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Koinmunstyrelsen  föreslår  Kornmunfullrnäktige  att  anta  förslag  till
om-  och  tillbyggnation  av lokalerna  på  Jenningsskolan  enligt
bifogade  systernhandlingar.

Ärendesammanfattning

En  systeinhandling  med  kostnadsberäkning  är framtagen  för  att
möjliggöra  ett  nytt  centralkök  och  skolmatsal  inom  befintliga
lokaler  i Jenningsskolan.  Förslaget  innebär  också  en viss
tillbyggnad  :för att  inrymma  teknikutrymmen  för  ventilation.
Åtgärderna  ryms  inom  beslutad  investeringsbudget  för  2023-2024.

För  att  vinna  tid  föreslås  att  Samhä1lsbyggnadsutskottet  tar  beslut
om  att  detaljprojektering  för  ett  ffirdigt  förfrågningsunderlag
påbörjas  omgående.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsedaterad2022-10-31

Systemhandlingar

- Handlings:förteckning

- Kostnadsberäkning

- Definitioner  Kalkylskeden

- Storkök  Robertsfors  kostnadsberäkning

- Mark

- Arkitekt

- Plan  -  Befintliga  förhållanden,  rivning

- Fasader  - Befintliga  förhållanden,  rivning
- Plan  -  Ombyggnad

- Sektion,  Fasader  -  Ombyggnad

VVS

Beskrivning

Ritningar

EI

Storkök

- Planritning

- Preliminära  insta11ationsuppgifter

Protokollsutdrag  SHBU  2022  Fg 143
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU g 188

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-24  Sida  49 (58)

Dnr: SHBK-2022-1245

Utökning  av verksamhetsområde  för
dricksvatten  och  spillvatten

Arbetsutskottet  förslag  till  beslut
Kommunstyrelsen  föreslår  Kornmunfullmäktige  att anta  förslag  till
nytt  verksainhetsområde  för  dricksvatten  och  spillvatten  för
fastigheter  iDjäkneboda  enligt  bilaga  1.

Ärendesammanfattning

Kornmunstyrelsen  beslutade 2017-09-26 fl 128 om utvidgning  av
verksamhetsområdet  för  spillvatten  för  15 st fastigheter  i
Djäkneboda.

Samhä1lsbyggnadsutskottet  beslutade  2021-06-22  att ovan  nämnda
beslut  ska göras  om  och  tas upp  till  nytt  beslut  för  att även  de fyra
obebyggda  fastigheterna  ska ges tillträde  till  verksainhetsområde
för  vatten.

Ett  verksamhetsområde  är det  geografiska  område  inom  vilket
kominunen  beslutat  att allrnän  kommunal  vatten-  och
avloppsförsörjning  ska finnas.  Det  är kornmunfullmäktige  som
beslutar  om  imättande  av verksamhetsornråde  enligt
vattentjänstlagen 6 FB. Ett verksamhetsområde är juridiskt  viktigt
eftersom  området  utgör  en gräns  inom  vilket  Lag  om  allmänna
vattentjänster  (2006:412),  Allmänna  bestämmelser  för  användandet
av Robertsfors  korni'nuns  allmänna  vatten  och  avloppsanläggningar
(ABVA)  samt  komrnunens  VA-taxa  gäller.

Samtliga  fastigheter  bedöms  ha ett  behov  av allmänna
vattentjänster  i ett  större  sarnmanhang  enligt  Fg 6 i vattentjänstlagen.
Det  gäller  vattentjänsterna  dricksvatten  och  spillvatten.
Utvidgningen  av verksamhetsområdet  är nödvändig  för  att
rättigheter  ocl'i skyldigheter  enligt  vattentjänstlagen  liksom
kommunens  VA-taxa  och  ABVA  ska gälla  för  de berörda
fastigheterna.  Sammanlagt  berör  ärendet  15 fastigheter.

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  !)o (5is)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  daterad  2022-10-27

Bilaga  1

Utvidgat  verksarnhetsområde  för  spillvatten  i Djäkneboda,

AU  g 131,  2017-09-19

Utvidgat  verksarnhetsområde  för  spillvatten  i Djäkneboda,

KS g 128,  2017-09-26

Verksarnhetsornråde  för  spillvatten  i Djäla'ieboda,  SHBU

g69, 2021-06-22

Protokollsutdrag  SHBU  2022  S, 144
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 189

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  E)i (58)

Dnr:  SHBK-2022-1246

Utökning  av verksamhetsområde  för

dricksvatten  och  spillvatten

Arbetsutskottets  beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  Korninun'fu1lmäktige  att anta  förslag  att

utvidga  verksarnhetsområdet  för  dricksvatten  och  spillvatten  att

inkludera  fastigheten  Dalkarlså  4:47

Ärendesammanfattning
Fastighetsägaren  till  Dalkarlså  4:47  önskar  anslutning  till

kornrnunens  vatten-  och  avloppsnät.  Fastigheten  är belägen  ca 70

meter  från  närmaste  vatten-  och  avloppsledningar.  Ledningsnätet

bedöms  ha kapacitet  för  den  utökade  anslutningen.

Ett  verksarnhetsornråde  är det  geografiska  ornråde  inom  vilket

kommunen  beslutat  att allmän  kommunal  vatten-  och

avloppsförsörjning  ska finnas.  Det  är korninunfullmäktige  som

beslutar  om  inrättande  av verksamhetsområde  enligt

vattentjänstlagen  6 Fg. Ett  verksamhetsområde  är juridiskt  viktigt

eftersom  området  utgör  en gräns  inom  vilket  Lag  om allmäru'ia

vattentjänster  (2006:412),  Allmänna  bestärnmelser  för  användandet

av Robertsfors  komi'nuns  allmänna  vatten  och  avloppsanläggningar

(ABVA)  samt  kommunens  VA-taxa  gäller.

Fastigheten  bedöms  ha ett  behov  av allmänna  vattentjänster  i ett

större  sarnmatföang  enligt  Fg 6 i vattentjänstlagen.  Det  gäller

vattentjänsterna  dricksvatten  och  spillvatten.  Utvidgningen  av

verksamhetsornrådet  är nödvändig  för  att rättigheter  och

skyldigheter  enligt  vattentjänstlagen  liksom  kommunens  VA-taxa

och  ABVA  ska gälla  för  berörd  fastighet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  daterad  2022-10-27

- Protokollsutdrag  SHBU  2022  !S; 145

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g I 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-1ö  -21  Sida  !):  (!)EI)

Dnr:  SHBK-2022-1247

Indexhöjning  VA-taxa  2023

Arbetsutskottets  beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att indexreglera  anläggnings-  och
brukningsavgi:tterna  i taxan  för  Robertsfors  kornrnuns  allmänna
vatten-  och  avloppsanläggning.  Reglerade  avgifter  börjar  att gälla
från  ochmed  2023-01-01.

Ärendesammanfattning

Enligt  59 och g21 i taxan får avgifterna ändras årligen utifrån
förändring  i konsumentprisindex  (KPI).  KPI  för  augusti  2022  har
ökat  med  ca 9,83%  jämfört  med  augusti  2021.

Nya  föreslagna  avgiftsnivåer  finns  i bilaga  1

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse  daterad  2022-10-27

- Bilaga  1, Indexreglerade  avgifter

- Protokollsutdrag  SHBU  2022  FS) 146

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU  g 191

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-14  -21  Sida  !5.3 (!)s)

Dnr:

Avgifter  inom  socialutskottets
verksamhetsområde  2023

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kornmunstyrelsen  föreslår  Kornmunfullmäktige  besluta  att
fastställa  avgifter  för  år 2023.

Ärendesammanfattning
Vårdavgift  höjs  utifrån  aktuellt  prisbasbelopp  för  2023  (1/12  av
0,5392  gångerprisbasbe1oppet).

Utifrån  det  höjda  prisbasbeloppet  föreslås  även  att ett antal  avgifter
inom  sociala  sektorns  verksainhetsområde  höjs.

Beslutsunderlag

- Avgifter  2023

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AUg192

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  54 (58)

Dnr:

Verksamhetsplan  sociala  utskottet  2023

Arbetsutskottets  förslag  till  beslut
Kornmunstyrelsen  tackar  för  informationen.

Ärendesammanfattning

Sektorernas  verksamhetsplaner  ska fastslås  av utskotten  och  sedan
delges  till  KS

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan  2023  sociala  sektorn

- Handlingsplan  Utveckla  samarbetet  med-  och  stödja  frivilliga
aktörer

- Handlingsplan  Digitalisering

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU 5193

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida !)!5 (!)s)

Dnr:

Rapportering  av ej verkställda  beslut
enligt  SoL  avseende  år  2022  kvartal  3

Arbetsutskottets  beslut

Kornmunstyrelsen  överlämnar  rapporten  för  kännedom  till
kornmunfullmäktige  samt  kormnunens  revisorer.

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
kornrnunfullmäktige  om  gynnande  beslut  enligt  4 kapitlet  1 S,
samma  lag,  som  inte  har  verkställts  inom  tre  månader  alternativt
verkställts  men  avbmtits  och  inte  åter  verkställts  inom  tre  månader

För  det  tredje  kvartalet  2022  har  ett  ärende  rapporterats  till
Inspektionen  för  vård  och  omsorg  som  ej verkställt  gäller  särskilt
boende,  den  enskilde  har  erbjudits  men  tackat  nej  till  det  tilldelade
specifika  boendet.

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU g 197

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-14  -21  Sida  57  (58)

Dnr:

Arbetsutskottets  beslut
Arbetsutskottet  tackar  för  infornnationen  och  skickar

delgivningarna  vidare  till  komi'nunstyrelsen.

Ärendesammanfattning

Inkomna  delgivningar:

- Protokoll  BOU 20221107 5g 65 - 84
- Protokoll  SHBU  20221107  gg 118  - 151

- Protokoll  SU20221108  gg

Protokoll  TVU 20221108 %g 68 - 95
Delegationsbeslut  utbetalda  föreningsbidrag  från  och  med

20 september

Delegationsbeslut  Miljöinspektör

Delegationsbeslut  Byggnadsinspektör

Delegationsbeslut  Parkeringstillstånd  och  färdtjänst

Delegationsbeslut  BoU

Delegationsbeslut  SU

Justerare
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ROBERTSFORS  KOMMUN

Arbetsutskottet

AU g 198

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-21  Sida  !5s (!5s)

Dnr:

Förhandlingar  med  Rally  Sweden  AB

Arbetsutskottets  beslut

Arbetsutskottet  tackar  för  informationen.

Ärendesammanfattning
Det  pågår  förhandlingar  med  Rally  Sweden  AB.  Det  har  inkorni'nit

ett erbjudande  att som  koinmun  gå in  som  sponsor,  detta  kommer

lyftas  som  ärende  på nästa  kornmunstyrelsesamrnanträde.

Justerare

i/7'/"" I qlr

Protokollsutdrag  till Exp


