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Plats och tid 
Diamanten, Centrumhuset 2022-12-19, 13.00 – 15.00  
adjungering 14.45 – 15.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Lindgren (S) (ers. 
Petra Andersin) 
Marie Viberg (C) (ers. 
Helena Lindahl) 
Ulf Mannberg (S)  
Lars Tängdén (C)  
Gun Ivesund (S) 
Tage Andersson (M)  
Marita Marklin (SD) 
Agnetha Pettersson (S)  
Elisabeth Tängdén (C) 
(ers. Desiree Coulton) 
Mona Andersson (S)  
Paavo Ruokojärvi (V) 
Robert Lindgren (S)  
Erland Robertsson (C) 
Ulf Wahllöf (M) 
 

Laila Karlsson (S) 
Per-Martin Jonasson (KD) 
Per Olofsson (C) 
Ove Lindström (S) (ers. Linn Karlsson) 
Lennart Pettersson (SD)  
Olov Nilsson (S)  
Ingrid Sundbom (C) 
Inga-Britt Berglund (S)  
Sören Nilsson (C) 
Karl-Johan Pettersson (S) 
Victoria Boström (M) (ers. Kenneth Isaksson) 
Ewa-Marie Westerlund (S) 
Camilla Wiklund (C)  
Jan Paulsson (S)  
Gunnar Parment (V) 
Pär Sundbom (C)  
Lars Åström (SD) 
 
 
 
 

P 

Övriga deltagare Anders Persson, kommunchef 
Linus Lundström, sekreterare 
Patrik Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Åke Elvinsson, internrevisionen 
 
 
 

Utses att justera 
Ulf Mannberg (S), Elisabeth Tängdén (C) 
 

 
  
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 143 - 178 
 Linus Lundström  
 

 Ordförande   
 Robert Lindgren  
 

 Justerare   
 Ulf Mannberg, Elisabeth Tängdén 
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 ANSLAG/BEVIS 
0 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-12 
 
Datum för anslags uppsättande                  2022-12-19 Datum för anslags nedtagande    2023-01-10 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 
Underskrift                
               Linus Lundström 
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§ 167 Taxor - Avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 

2023 

§ 168 Om- och tillbyggnad Jenningsskolan för nytt centralkök 

§ 169 Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och 
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§ 175 Anmälan - Medborgarförslag 7/2022 - Medborgarförslag om 

fotvård i Bygdeå  

§ 176 Anmälan - Medborgarförslag 8/2022 - Angående hallhyror 

§ 177 Uppvaktningar för de som arbetat 25 år i kommunen 

§ 178 Delgivningar
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Kf § 143   

Fullmäktiges öppnande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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Kf § 144   

Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Röstlängden fastställs till 31 ledamöter. 
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Kf § 145   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Mannberg (S) och 
Elisabeth Tängdén (C) till justerare.  
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Kf § 146   

Tid och plats för justering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras onsdag 28/12, 13.00 på kommunkontoret. 
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Kf § 147   
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan. 
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Kf § 148   
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendesammanfattning 
Fråga från Robertsfors IK ställs på plats:  
 

  Frågor från Robertsfors IK angående yttrande om planprogram: 
 

1. Robertsfors IK framför i sitt yttrande ett förslag om ett attraktivt 
och rörelseriktigt idrottsområde i anslutning till 
stationsområdet, s.k. ”idrottstorg” och har bifogat en 
exempelskiss på hur ett sådant område skulle kunna se ut. Hur 
har Robertsfors IKs förslag tagits emot inom organisationen och 
vad tycker ni i politiken om förslaget?  

2. I planprogrammet är Robertsfors största idrottsområde 
Stantorsvallen helt bortplockat. Robertsfors IK äger idag 
flertalet objekt nere på Stantorsvallen, vart har dessa tagit vägen 
och hur har Robertsfors kommun tänkt ersätta dessa så att 
föreningen kan fortsätta bedriva sin verksamhet? 

3. Föreningen känner en avsaknad av dialog , senaste träffen var 
för över ett år sedan och innehöll mest information, Är det tänkt 
att föreningen kommer att få vara med i dialogen framöver och 
hur har Robertsfors kommun tänkt sig att den ska föras?  

4. Om ett nytt område ska tas fram, kommer föreningen få finnas 
med och påverka? 

 
Ett allmänt svar ges av Patrik Nilsson (S) som konstaterar att det är 
omfattande frågor som inte går besvara i detalj direkt, men att 
dialog med kommunens föreningar runt en kommande 
samhällsomvandling är något som är centralt för kommunen.  
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Kf § 149 
 

Interpellation: Personal på förskolan 
Fyrklövern i Bygdeå flyr sin arbetsplats 
och kommunen som arbetsgivare 

 
Ärendesammanfattning 
Inkommen interpellation från Per Olofsson (C):  
 
Utdrag från interpellationen: 

Mina frågor blir därför: 

- Vilka verktyg har ”tjänstemännen” och vilka kvalifika4oner anser 
ni behövs för att bedriva och långsik4gt kunna bemanna 
förskoleverksamhet? 

- Vilka är anledningarna till att Robertsfors kommun inte lyckas att 
bibehålla samt rekrytera ny permanent personal och ledning till 
förskolan i Bygdeå? 

- Hur ser det ut med personalomsäGning på respek4ve förskola, har 
Kommunen generellt ett stort tapp? (Jag vill även att intern 
rekrytering eller flytt till annan förskola tas med i statistiken) 

- Finns det en plan specifikt för den långsik4ga bemanningen och 
ledningen av förskolan Fyrklövern och hur ser den i så fall ut? 

Utdrag från svaret:  
Jag vill börja med att vara väldigt tydlig 
 
1. Det har inte på många år funnits något sparbeting på 

Fyrklövern eller förskolan generellt i kommunen. Det råder inte 
vikariestopp!  

2. Medarbetare i Robertsfors kommun behöver i princip aldrig 
flytta mellan arbetsplatser. Dock händer det någon enstaka gång 
då det funnits lite barn på en avdelning och det funnits sjukdom 
bland personal på en annan.  

 
Beslutsunderlag 
- Inkommen interpellation från Per Olofsson (C) 
- Svar från Patrik Nilsson (S) 
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KF § 150 
 

Valärenden 
 
Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande ombud 
till regionledningsmötet: 
 
2 ombud: 
Petra Andersin (S) 
Lars Tängdén (C) 
 
Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige att utse följande 
ledamöter och ersättare, ordförande samt vice ordförande till 
styrelse för Robertsfors bostadsstiftelse: 
 
7 ledamöter: 
Åke Andersin (S) - ordförande 
Ingrid Sundbom (C) – vice ordförande 
Laila Karlsson (S) 
Per Olofsson (C) 
Per B Johansson (S) 
Tage Andersson (M) 
Ewa-Marie Westerlund (S) 
 
7 ersättare: 
Harry Bäckström (C) 
Ove Lindström (S) 
Martin Lundgren (C) 
Robert Lindgren (S) 
Ulf Wahllöf (M) 
Karl-Johan Pettersson (S) 
Linn Karlsson (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt 
valberedningsutskottets förslag. 
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Kf § 151    Dnr: 9022/409.109 
 

Årets resultat – inlösen pensionsskuld 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att att resterande resultat utöver 
överskottsmål 2% går till inlösen av pensioner, som högst 30 mkr. 
 
Ärendesammanfattning 
Ekonomichef Anna Falk föredrar ärendet. Kommunen har en 
ansvarsförbindelse hos KPA som uppgår till ca 148 mkr per 
221231.  
Kommunen har idag en årlig kostnad/utbetalning på 9 mkr för 
pensionerna i ansvarsförbindelsen och för att minska denna kostnad 
är förslaget att göra en inlösen år 2022. Fördelarna med att göra en 
inlösen är bland annat att det frigörs pengar som kan användas i 
driften alternativt till investeringar.  

 
Förslaget är att resterande resultat utöver överskottsmål 2% går till 
inlösen av pensioner, som högst 30 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Bilaga – inlösen pensioner 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 164 
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Kf § 152    Dnr: 9022/398.109 
 
Investeringsstrategi för Robertsfors 
kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny 
investeringsstrategi för Robertsfors kommun. 

 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tidsplanen kompletteras 
med ett politiskt avstämningsmöte tidigt i processen. 
 
Ärendesammanfattning 
Investeringsstrategins syfte är att ge vägledning för prioriteringar 
av investeringar som ska förverkliga ett framtidens Robertsfors 
utifrån gällande strategimål. Strategin tar sin utgångspunkt i 
kommunens Plan & Budget och kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslutet för samhällsutveckling med hänsyn till de 
finansiella förutsättningarna.  

 
Investeringsstrategin syftar också till att öka samordningen och 
styrningen av kommunens investeringsprocess samt säkerställa att 
investeringsprocessen bedrivs i enlighet med principen om god 
ekonomisk hushållning. 

 
Ett övergripande syfte med att utarbeta metoder för samordning, 
styrning och uppföljning av kommunens investeringsprocess är att 
stödja verksamheterna genom tydliga riktlinjer för beslut, 
budgetering och uppföljning av investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25 
- Förslag investeringsstrategi  
- Bilaga tidsplan investeringsbudget 2024 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 165 
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Kf § 153    Dnr: 9022/379.109 
 

Finansiella mål 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna finansiella mål. 
 
Ärendesammanfattning 
I KS verksamhetsplan år 2022 har Ekonomikontoret i uppdrag att 
ta fram finansiella mål för kommunen och dess verksamheter.  

 
Nuvarande finansiella mål:  
 

• Årets resultat av skatteintäkter och generella bidrag – 
målvärde 2% 

• Kommunens 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:  
 

• Årets resultat av skatteintäkter och generella bidrag – 
målvärde 2% 

• Kommunens soliditet – målvärde minst 40% 
• Verksamheternas nettokostnadsutveckling – målvärde 

mindre än 4% 
• Kassalikviditet – målvärde 100% 
• Budgetföljsamhet – målvärde +/- 0 
• Skattefinansieringsgrad för kommunens investeringar ska 

vara 100% över tid – målvärde 100% 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 159 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 166 
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Kf § 154    Dnr: 9022/378.109 
 

Investeringsbudget 2023 och plan 2024–25 
för kommunens affärsmässiga verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på 
investeringsbudget 2023 om 26 450 000 kr och plan 2024–25 för 
kommunens affärsmässiga verksamhet. 
 
Ärendesammanfattning 
Vid kommunfullmäktige 2022-10-31 togs beslut om 
investeringsbudget 2023 för Kommunens skattefinansierade 
verksamhet. Den affärsmässiga verksamhetens investeringar togs 
aldrig med det beslutet. 

 
Investeringsutrymmet för kommande år har av kommunfullmäktige 
beslutats till:  
21 mkr för 2023 
21,5 mkr för 2024 
22 mkr för 2025 
  
Summorna tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet. I de 
fall kommunstyrelsen kan påvisa att en investering utöver angivet 
utrymme kan hanteras genom minskade driftskostnader i 
verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnader, kan 
Kommunfullmäktige godkänna den investeringen. 
Kommunfullmäktige kan även godta något lägre investeringar 
något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex om större 
investering behöver göras.   

 
Avskrivningsutrymmet är ett riktvärde för investeringsutrymmet. 
Detta eftersom avskrivningar och räntor, dvs, kapitalkostnader 
belastar resultatet och därmed påverkar det utrymmet för 
verksamhetskostnader. Ökar investeringarna ökar även 
avskrivningar och räntor vilket minskar budgetutrymmet för 
verksamheterna.  
Samtidigt kan rätt investeringar 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 Kommunfullmäktige beviljade utrymmet 2023 och även 2024. 
Viktigt att belysa är dock att äskade investeringar inte är detsamma 
som investeringsutrymmet eftersom många av de investeringar som 
önskas genomföras skrivs av på olika många år. Det viktiga är att 
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förvaltningen över tid ligger på en avskrivningsnivå som inte 
påverkar driftbudgeten i för hög utsträckning.  

 
Investeringsutrymmet för 2023 om 21 mkr avser både 
skattefinansierad och affärsmässig verksamhet. I beslutsunderlaget 
har detta utrymme delats upp på verksamheterna för att visa hur 
stor del av avskrivningsutrymmet så hör till respektive verksamhet 
i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Investeringsäskanden 2023, plan 2024-25 
- Prognos avskrivningar 2024-2027 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 158  
- Protokollsutdrag KS 2022 § 170 
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Kf § 155    Dnr: 9022/369.109 
 

Planprogram 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta planprogram för delar av 
Robertsfors tätort. 
 
Ärendesammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-20 om ett 
inriktningsförslag för samhällsutvecklingen i samband med 
Norrbotniabanan dragning genom kommunen. Inriktningsförslaget 
utgår från Robertsfors kommuns vision om hållbar utveckling för 7 
500 invånare i Sveriges bästa kommun. 2022-03-14 beslutade 
Kommunfullmäktige att arbetet med att ta fram ett planprogram 
skulle påbörjas.  

 
Planprogrammet är en vidareutveckling och formknuten 
representation av inriktningsbeslutet.  För att underlätta 
detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt 
planprogram där planens utgångspunkter och mål framgår. Ett 
fastslaget planprogram innebär att grunderna för den fysiska 
planeringen slås fast. Kommande detaljplaners utgångspunkter och 
mål redovisas i planprogrammet och kommer att användas som 
startläge i detaljplanearbetet.  

 
Ett planprogram är inte juridiskt bindande. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Sammanställning yttranden 
- Samrådsredogörelse 
- Planprogram Robertsfors 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 171 
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Kf § 156    Dnr: 9022/382.109 
 

Sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget på 
sammanträdesdagar som presenteras i bilaga Förslag 
sammanträdesdagar 2023. 
 
Ärendesammanfattning 
Ett förslag för sammanträdesdagar under 2023 för Robertsfors 
kommuns fullmäktige, styrelse samt utskott har tagits fram för 
beslut. Respektive sammanträdesdagar måste antas av 
Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. En förändring för 
kommande år är att arbetsutskottet lyfts ut ur den vanliga 
möteskedjan och läggs i stället fristående löpande under året. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  
- Förslag sammanträdesdagar 2023 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 162 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 165 
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KF § 157    Dnr: 9022/385.109 
 

Ändringar bolagsordning Robertsfors 
utveckling AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- att godkänna ändringar i bolagsordning daterad 20221028. 
- att angivna lekmannarevisorer Åke Elvinsson samt Patrik 

Willskytt registreras som lekamannarevisorer i bolagsverkets 
register. 

- att punkten direktjusteras. 
 

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

 
Ändringarna innebär i korthet: 

 
§5 – Aktiekapitalet får max vara 4x lägsta angiven siffra vilket 
innebär ändring till Lägst 100.000 till högst 400.000 kronor. 

§7 – 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.  

§15 – 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 
kommer att inregistreras Åke Elvinsson med personnummer samt 
Kent Persson med personnummer.   

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  
- Bolagsordning Robertsfors Utveckling AB fastställd 20220925 
- Bolagsordning Robertsfors Utveckling AB ändring 20221028 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 164 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 178 
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Kf § 158     Dnr: 9022/324.109 
 

Nytt regelverk för föreningsbidrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Öberg efter en genomgående behovsanalys inom kommunen och 
ute hos föreningarnas utvecklingsråd. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse  
- Föreningsbidrag regelverk v 1.1 
- Protokollsutdrag TVU § 77 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 162 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 165 
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Kf § 159     Dnr: 9022/323.109 
 

Entrépriser badhuset 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om nya entrépriser på badhuset: 

 
• Entré vuxen 50 kr 
• Entré barn 20kr, entré i vuxens (18år) sällskap gratis 
• Åttakort vuxen (Barn gratis i sällskap av vuxen) 400 kr, 

9:e gången gratis entré 
• Åttakort barn 160 kr, 9:e gången gratis entré 
• Tre månader vuxen (Barn gratis i sällskap av vuxen) 750 

kr 
• Tre månader barn 300 kr 
• Årskort vuxen oförändrat 2 000 kr 
• Årskort barn oförändrat 1 000 kr 
• Årskort Familj 2 vuxna 3 barn (Barn i sällskap av vuxen)  

3000kr 
• Hyra av badhuset 600 kr/h med minsta hyrestid om 1,5h 

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

 
Nuvarande entrépriser är: 

 
• Entré vuxen 40 kr, 9:e gången gratis entré 
• Entré barn 20 kr, 9:e gången gratis entré 
• 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 

 
Föreslagna entrépriser är: 
 

• Entré vuxen 50 kr 
• Entré barn 30 kr 
• Åttakort vuxen 400 kr, 9:e gången gratis entré 
• Åttakort barn 240 kr, 9:e gången gratis entré 
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• Tre månader vuxen 750 kr 
• Tre månader barn 450 kr 
• Årskort vuxen oförändrat 2 000 kr 
• Årskort barn oförändrat 1 000 kr 
• Hyra av badhuset 600 kr/h med minsta hyrestid om 1,5h 

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

 
Beslut om entrépriser på badhuset ska fattas av 
kommunfullmäktige då det inte är delegerat till lägre beslutsnivå. 
 
Ärendegång 
 
Yrkande 
Paavo Ruokojärvi (V) yrkar att priserna på badhuset istället justeras 
på följande vis: 
 

• Entré vuxen 50 kr 
• Entré barn 20kr, entré i vuxens (18år) sällskap gratis 
• Åttakort vuxen (Barn gratis i sällskap av vuxen) 400 kr, 

9:e gången gratis entré 
• Åttakort barn 160 kr, 9:e gången gratis entré 
• Tre månader vuxen (Barn gratis i sällskap av vuxen) 750 

kr 
• Tre månader barn 300 450 kr 
• Årskort vuxen oförändrat 2 000 kr 
• Årskort barn oförändrat 1 000 kr 
• Årskort Familj 2 vuxna 3 barn (Barn i sällskap av vuxen)  

3000kr 
• Hyra av badhuset 600 kr/h med minsta hyrestid om 1,5h 
 

 Propositionsordning 
Ordförande ställer Paavo Ruokojärvis yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag. Finner bifall kommunstyrelsens förslag. 
 

Votering begärs 
Votering begärs och ska verkställas. 
Ordförande ställer Paavo Ruokojärvis yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  
Nej-röst för Paavo Ruokojärvis yrkande.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej 
Hans Lindgren (S)   x 
Marie Viberg (C)  x   
Ulf Mannberg (S)   x 
Lars Tängdén (C)  x   
Gun Ivesund (S)   x 
Tage Andersson (M) x   
Marita Marklin (SD) x   
Agnetha Pettersson (S)   x 
Elisabeth Tängdén (C)  x   
Mona Andersson (S)   x 
Paavo Ruokojärvi (V)   x 
Robert Lindgren (S)   x 
Erland Robertsson (C)  x   
Ulf Wahllöf (M) x   
Laila Karlsson (S)   x 
Per-Martin Jonasson (KD) x   
Per Olofsson (C)   x  
Ove Lindström (S)   x 
Lennart Pettersson (SD)  x  
Olov Nilsson (S)   x 
Ingrid Sundbom (C)   x 
Inga-Britt Berglund (S)   x 
Sören Nilsson (C)  x   
Karl-Johan Pettersson (S)   x 
Victoria Boström (M) x   
Ewa-Marie Westerlund (S)   x 
Camilla Wiklund (C)   x 
Jan Paulsson (S)   x 
Gunnar Parment (V)  x 
Pär Sundbom (C)   x 
Lars Åström (SD)  x  

 
Nej-sidan vinner omröstningen med 21-10 
 
Ordförande finner att Paavo Ruokojärvis yrkande vunnit bifall. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag TVU 2022 § 76 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 167 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 180 
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Kf § 160     Dnr: 9022/408.109 
 

Beslut om nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa maxtaxa för 
barnomsorgsavgifter från och med den 1 januari 2023 i enlighet 
med av Skolverket fastställt inkomsttak och avgifter. 
 
Ärendesammanfattning 
Förslag ny taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Robertsfors kommun from 1 januari 2023. Varje år beräknar och 
informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den 
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och 
motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 
december inför kommande bidragsår. 

 
Statsbidraget betalas automatiskt ut till kommuner som 
kompensation för att de tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 
- Beräkning maxtaxa 2023 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 173 
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Kf § 161    Dnr: 22.152.600 
 

Avgifter och taxor musikskolan, uthyrning 
av skollokaler och pedagogiska luncher 
2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifterna för 2023 
enligt bilaga “avgifter och taxor 2023”. 
 
Ärendesammanfattning 
Ett förslag på avgifter inför 2023 gällande musikskolan, uthyrning 
av skollokaler och pedagogiska luncher. 
 
Beslutsunderlag 
- Avgifter och taxor 2023 
- Protokollsutdrag BoU 2022 § 80 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 176 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 189 
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Kf § 162     Dnr: SHBK-2022-1231 
 

Revidering tobakstaxa- Tillägg tobaksfria 
nikotinprodukter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Robertsfors kommuns 
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 beroendeframkallande 
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 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter samt att 
kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att 
denna lag och anslutande föreskrifter följs. Förslaget till reviderad 
taxa innebär en anmälningsavgift i samma storlek som befintliga 
anmälningsavgifter för försäljning av elektroniska cigaretter (915 
kr) samt en årlig tillsynsavgift på 915 kr.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2022-10-27) 
- Reviderad version av Robertsfors kommuns taxa för prövning 

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

- Protokollsutdrag SHBU 2022 § 122 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 178 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 191 
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Kf § 163   DNR: SHBK-2022-1175 
 

Revidering av Robertsfors kommuns taxa 
för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagstiftningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Robertsfors kommuns 
taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen i enlighet 
med bilaga, där röd text tas bort och grön text läggs till. 
 
Ärendesammanfattning 
Som tillståndshavare är man enligt Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter FoHMS 2014:5, skyldig att redovisa uppgifter från 
föregående år i en s.k. restaurangrapport. Uppgifterna används av 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Länsstyrelsen i Västerbottens län 
och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och 
statistikbearbetningar. Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 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 i Robertsfors kommuns taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen. 
  
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 daterad 2022-10-13 
- Reviderad version av Robertsfors kommuns taxa för prövning 

och tillsyn enligt alkohollagstiftningen (2019-10-07) 
- Protokollsutdrag SHBU 2022 § 124 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 180 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 193 
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Kf § 164  DNR: SHBK-2022-1179 
 

Robertsfors kommuns taxa för 
verksamheter enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Robertsfors kommuns 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 enhetlig, enklare att revidera vid 
lagstiftningsändringar och möjliggör även jämförelser av taxor i 
olika kommuner. 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 timmar alternativt 
timavgift. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse (2022-10-26) 
- Taxabestämmelser - (Taxabestämmelserna utgår från SKR:s 

underlag men har anpassat för efterdebitering), 2022-10-26. 
- Taxabilaga 1 - (Innehåller avgiftsnivåer för prövning, anmälan 

och viss tillsyn. Här föreslås ändringar i många fall från fast 
avgift till timavgift. Även förändringar föreslås för ansökan för 
avlopp på grund av utökad utredningsskyldighet), 2022-10-26. 

- Taxebilaga 2 och 3 (2022-10-26) 
- Bilaga 2 innehåller verksamheter där regelbunden tillsyn sker 

med fasta årliga tillsynsavgifter som i fortsättningsvis debiteras 
efter genomfört tillsyn i stället för förskottsbetalning  

- Bilaga 3 (sporadiskt tillsynsbehov) innehåller de verksamheter 
som debiteras med timavgifter(efterskottsdebitering) 

- Jämförelse med gamla taxan, 2022-10-26 
- Protokollsutdrag SHBU 2022 § 141 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 185 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 196 
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Kf § 165   DNR: SHBK-2022-1248 
 

Avgifter måltider från och med 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besluta om avgifter för måltider 
enligt förslag och att de gäller från den 1 januari 2023. 

 

Extern försäljning:                                År 2022                            År 2023 

Kost särskilt boende, helinackordering     3 090 kr/månad                  3 424 kr/månad 

Kost korttidsboende                                 103 kr/dygn                    114 kr/dygn 

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

Elevpraktikanter                                      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 § 142 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 186 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 197 
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Kf § 166   DNR: SHBK-2022-1247 
 

Indexhöjning VA-taxa 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att indexreglera anläggnings- och 
brukningsavgifterna i taxan för Robertsfors kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. Reglerade avgifter börjar att gälla 
från och med 2023-01-01. 
 
Ärendesammanfattning 
Enligt §9 och §21 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. 

Se “Tjänsteskrivelse - komplettering till ärendet” för mer 
information.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
- Tjänsteskrivelse - komplettering till ärendet 
- Bilaga 1, Indexreglerade avgifter 
- Protokollsutdrag SHBU 2022 § 146 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 190 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 201 
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Kf § 167   DNR: 9022/410.109 
 

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för år 2023. 
 
Ärendesammanfattning 
Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2023 (1/12 av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet). 

 
Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter 
inom sociala sektorns verksamhetsområde höjs.  
 
Beslutsunderlag 
- Avgifter 2023 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 191 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 202 
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Kf § 168   DNR: SHBK-2022-637 
 
Om- och tillbyggnad Jenningsskolan för 
nytt centralkök 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till om- och 
tillbyggnation av lokalerna på Jenningsskolan enligt bifogade 
systemhandlingar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en ekonomisk redovisning av om- 
och tillbyggnad Jenningsskolan för nytt centralkök presenteras på 
nästa kommunfullmäktiga.  
 
Ärendesammanfattning 
En systemhandling 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 Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut 
om att detaljprojektering för ett färdigt förfrågningsunderlag 
påbörjas omgående.  

Ärendegång 

Yrkande 
Lars Tängdén (C) tilläggsyrkar att det presenteras en ekonomisk 
redovisning av om- och tillbyggnad Jenningsskolan för nytt 
centralkök på nästa kommunfullmäktiga. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdén proposition. Finner bifall.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
- Systemhandlingar 

o Handlingsförteckning 
o Kostnadsberäkning 

 Definitioner Kalkylskeden 
 Storkök Robertsfors kostnadsberäkning   

o Mark 
o Arkitekt 

 Plan – Befintliga förhållanden, rivning 
 Fasader - Befintliga förhållanden, rivning  
 Plan – Ombyggnad 
 Sektion, Fasader – Ombyggnad  
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o VVS 
 Beskrivning 
 Ritningar 

o El 
o Storkök 

 Planritning 
 Preliminära installationsuppgifter 

o Kostnadsuppskattning storkök 
o Protokollsutdrag SHBU 2022 § 143 
o Protokollsutdrag AU 2022 § 187 
o Protokollsutdrag KS 2022 § 198 
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Kf § 169   DNR: SHBK-2022-1245 
 

Utökning av verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten, Djäkneboda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nytt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter i 
Djäkneboda enligt bilaga 1.   

 
Jäv 
Olov Nilsson (S) anmäler jäv. Peder Forsberg (S) tar hans plats. 
 
Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 128 om utvidgning av 
verksamhetsområdet för spillvatten för 15 st fastigheter i 
Djäkneboda. 

Samhällsbyggnadsutskottet 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 verksamhetsområde 
för vatten. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket 
kommunen beslutat att allmän kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om inrättande av verksamhetsområde enligt 
vattentjänstlagen 6 §. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt 
eftersom området utgör en gräns inom vilket Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412), Allmänna bestämmelser för användandet 
av Robertsfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 
(ABVA) samt kommunens VA-taxa gäller. 
  
Samtliga fastigheter bedöms ha ett behov av allmänna 
vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 i vattentjänstlagen. 
Det gäller vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten. 
Utvidgningen av verksamhetsområdet är nödvändig för att 
rättigheter och skyldigheter enligt vattentjänstlagen liksom 
kommunens VA-taxa och ABVA ska gälla för de berörda 
fastigheterna. Sammanlagt berör ärendet 15 fastigheter.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
- Bilaga 1 
- Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, AU 

§ 131, 2017-09-19  
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- Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, KS 
§ 128, 2017-09-26  

- Verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, SHBU §69, 
2021-06-22 

- Protokollsutdrag SHBU 2022 § 144 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 188 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 199 
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Kf § 170   DNR: SHBK-2022-1246 
 
Utökning av verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten, Dalkarlså 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag att utvidga 
verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten att inkludera 
fastigheten Dalkarlså 4:47. 
 
Ärendesammanfattning 
Fastighetsägaren till Dalkarlså 4:47 önskar anslutning till 
kommunens vatten- och avloppsnät. Fastigheten är belägen ca 70 
meter från närmaste vatten- och avloppsledningar. Ledningsnätet 
bedöms ha kapacitet för den utökade anslutningen. 

 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket 
kommunen beslutat att allmän kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om inrättande av verksamhetsområde enligt 
vattentjänstlagen 6 §. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt 
eftersom området utgör en gräns inom vilket Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412), Allmänna bestämmelser för användandet 
av Robertsfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 
(ABVA) samt kommunens VA-taxa gäller. 
  
Fastigheten bedöms ha ett behov av allmänna vattentjänster i ett 
större sammanhang enligt § 6 i vattentjänstlagen. Det gäller 
vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten. Utvidgningen av 
verksamhetsområdet är nödvändig för att rättigheter och 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen liksom kommunens VA-taxa 
och ABVA ska gälla för berörd fastighet.  
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 193 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 204 
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Kf § 171    
 
Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL avseende år 2022 kvartal 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten för kännedom till 
kommunfullmäktige samt kommunens 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 
kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
samma lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 
verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader 

 
För det tredje kvartalet 2022 har ett ärenden 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.   
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag AU 2022 § 193 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 204 
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Kf § 172    
 
Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS avseende år 2022 kvartal 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten för kännedom till 
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

Kommunfullmäktige betonar vikten av att skyndsamt hitta en 
lösning för att minimera stora kostnader av sanktionsavgifter. 
 
Ärendesammanfattning 
Socialnämnden ska enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) en gång per kvartal lämna uppgifter 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer 
samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 9 § samma 
lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt verkställts 
men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader. 

 
För det tredje kvartalet 2022 har 3 ärenden rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO som ej verkställts.  
Besluten avser daglig verksamhet.   

 
Anledningen till att besluten inte verkställts beror på svårigheter att 
hitta externa arbetsplatser som matchar brukarens behov och ett 
avbrott av verkställighet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag KS 2022 § 205 
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Kf § 173   DNR: 9022/337.109  
 
Anmälan av medborgarförslag - 5/2022 - 
Medborgarförslag om anhörigkonsulent 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla medborgarförslaget 
då det ej är giltigt eftersom avsändaren är en organisation.  
 
Ärendesammanfattning 
Under november 2022 inkom ett medborgarförslag avseende att 
anställa en anhörigkonsulent inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 5/2022 
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Kf § 174   DNR: 9022/338.109 
 
Anmälan av medborgarförslag - 6/2022 - 
Medborgarförslag om förvärv av 
Hammarhöjd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla medborgarförslaget 
då det ej är giltigt eftersom avsändaren är en organisation.  
 
Ärendesammanfattning 
Under november 2022 inkom ett medborgarförslag avseende 
förvärv av Hammarhöjd i Bygdeå. 
  
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 6/2022 
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Kf § 175   DNR: 9022/357.109 
 
Anmälan av medborgarförslag - 7/2022 - 
Medborgarförslag om fotvård i Bygdeå 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla medborgarförslaget 
då det ej är giltigt eftersom avsändaren är en organisation.  
 
Ärendesammanfattning 
Under november 2022 inkom ett medborgarförslag avseende 
fotvård i Bygdeå. 
  
Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 7/2022 
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Kf § 176   DNR: 9022/354.109 
 
Anmälan av Medborgarförslag - 8/2022 - 
Angående hallhyror 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla medborgarförslaget 
då det ej är giltigt eftersom avsändaren är en organisation.  
 
Ärendesammanfattning 
Under november 2022 inkom ett medborgarförslag avseende 
fotvård i Bygdeå. 
  
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 8/2022
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Kf § 177  
 
Uppvaktningar för de som arbetat 25 år i 
kommunen 
 
De som arbetat 25 år för Robertsfors kommun under 2021 
uppvaktas med blomma, gåva och tårta. Även de som arbetat 25 år 
för Robertsfors kommun under 2020 uppvaktas med blomma och 
tårta (gåva har de redan fått).  
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Kf § 178  
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för delgivningarna. 
 
Ärendesammanfattning 
Inkomna delgivningar: 
 
- Protokoll BOU 20221107 §§ 65 – 84 
- Protokoll SHBU 20221107 §§ 118 – 151 
- Protokoll SU 20221108 §§ 93 – 109 
- Protokoll TVU 20221108 §§ 68 – 95 
- Protokoll AU 20221121 §§ 146 - 196  
- Delegationsbeslut utbetalda föreningsbidrag från och med 20 

september 
- Delegationsbeslut Miljöinspektör 
- Delegationsbeslut Byggnadsinspektör 
- Delegationsbeslut Parkeringstillstånd och färdtjänst 
- Delegationsbeslut BoU 
- Kvartalsrapport SHBU 
- Delegationsbeslut SU 
- Presidiebeslut SHBU 
- Kvartalsrapport SHBU 
- Protokoll Umeregionens brand- och räddningsnämnd 2022-11-

23  
- Cirkulär 2022:37 - Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
- Cirkulär 2022:40 - Budgetpropositionen för 2023 samt 

höständringsbudget för 2022 
- Cirkulär 2022:45 - Värdesäkring av ersättning som betalas till 

lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 

- Cirkulär 2022:46 - Åldershöjningar fr o m 1 januari 2023 i 
AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen 

- Cirkulär 2022:47 - Automatiserat beslutsfattande och en ny lag 
om proportionella val i kommuner och regioner 

- Cirkulär 2022:48 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus i bostadsrättsform 

- Cirkulär 2022:49 - Överenskommelse om ändringar och tillägg 
med anledning av förändringar av särskild avtalspension för 
arbetstagare inom räddningstjänst 

  
Beslutsunderlag 
- Inkomna delgivningar  
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