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Au § 64 
 
Information ekonomisk rapport flyktingmottagning 
 
Peter Lundström redovisade ekonomisk rapport 

flyktingmottagning.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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   Shbk-chef 

Arbetsledare VA 
 

 

Au § 65 
 
Information upphandling avfall 
 

I föreliggande rapport belyses vad det skulle innebära att införa 

matavfallsinsamling i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Vindeln och Vännäs i enlighet med kommunernas 

beslutade avfallsplaner och vad det skulle innebära att införa 

fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i 

hela Umeåregionen. 

 

Se bilaga. 

 

Allmänna utskottetes beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 

Ett förslag gällande 4-fackslösning tas fram för redovisning till 

allmänna utskottets sammanträde 19 september 2017. 
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   Kommunchef   

 

Au § 66 
 
Återrapportering samråd översiktsplan 
 

Karin Ahnqvist återrapporterade synpunkter på översiktsplanen 

från genomförda samråd som gjorts i Överklinten, Robertsfors, 

Ånäset och Bygdeå. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Kommunchef uppdras att tillsammans med konsult sammanställa 

inkomna synpunkter. 
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Au § 67  9017/174.109 
 

Information – Projekt Digitala Västerbotten  
 
Karin Ahnqvist informerade angående digitalisering Västerbotten 

 

 Kort om det regionala e-arkiv projektet 

 Rapport Framgång med e-arkiv 

 Frågor att beakta inför diskussion kring e‐arkiv vid 

kommunchefsträff 3 maj 

 Sammanfattning samverkansförslag 

 

Allmänna utskottetes beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 68   Dnr 9017/161.109 
 

Insatser för förbättring IT-infrastruktur nät 
 

Under slutet av 2016 och början av 2017 uppstod ett antal avbrott 

inom bredbandsnätet med Robertsfors kommun som nätägare. 

Under första kvartalet 2017 har IT-chef haft uppdraget att komma 

med förslag på åtgärder för att minska riskerna för att avbrott 

uppstår i nätet och insatser för att öka driftsäkerheten. 
 

Den grundläggande strategin som nu föreslås är att konstruera IT-

nätet så att det kommunala och det “kommersiella/öppna” nätet 

tekniskt delas upp. Detta för att minska sårbarhet, stärka möjlighet 

att sköta underhåll och göra felsökningen och därmed öka 

driftsäkerheten. 
 

Föreslagna förbättringsåtgärder kommer att drivas etappvis. Detta 

för att vi ska kunna följa eventuella förändringar och spåra vidare 

felaktigheter i nätet utan att bygga in dessa ytterligare. 
 

Etapp 1 Fysiska utbyten/Dokumentation i det kommunala nätet 

Vi bygger om den aktiva IT-infrastrukturen inifrån och ut. 

Installation av ny coreswitch samt skapande av accessnät + 15 

access switchar i det kommunala/interna nätet. 

Dokumentation upprättas på detaljnivå för att kunna påskynda 

eventuella felsökningar i nätet för både intern samt extern 

personal. 
 

Vi bryter därigenom isär det kommunala nätet och det 

kommersiella nätet som idag är sammanflätade. Detta handlar om 

förstärkning av fiber på vissa sträckor samt att byta ut aktiv 

utrustning på switchnivå för att få en rent nät. 
 

I och med att vi gör detta blir Robnet/Kommunala nätet oberoende 

av varandra och underlättar framtida felsökning avsevärt. Detta 

säkrar att den kommunala driften inte påverkas av privatpersoner 

ute i på nätet som sänder ”farlig data”. 

Vi kan därefter säkra upp vilken typ av data som får transporteras 

över det kommunala nätet. 
 

Insatserna i etapp 1 beräknas till 200 000 SEK och genomförs 

inom ram för IT-projekt inom liggande investeringsbudget. 
 

Parallellt med de påbörjade byten som nu sker görs en utredning 

med externt stöd kring möjligheter att ytterligare stärka drift av IT-

nätet. Kommunchef har för avsikt att återkomma till AU och KS 

med förslag till beslut sommaren 2017. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Rapporten godkänns.
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Ks  
 

 

Au § 69   Dnr 9017/167.109 
 
Ekonomirapport 1 - Allmänna utskottets 
verksamhetsområde 
 

Ekonomirapport för perioden januari-april 2017. Bilaga  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

 Allmänna utskottet godkänner ekonomirapport 1 för 

Samhällsbyggnadssektorn och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 När det gäller de höga sjuktalen inom måltidsverksamhet och 

städverksamhet beslutar allmänna utskottet att en 

handlingsplan ska tas fram. 
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   KS  

 

Au § 70   Dnr 9017/155.109 
 

Driftbidrag - Samlingslokaler 2017 
 

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som ska vara 

berättigade till föreningsbidrag, samt storleken på bidraget. 

 

Underlag 
Förslag på driftbidrag 

Redovisning av samlingslokaler 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag 

på driftbidrag samlingslokaler 2017. 
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   KS  

 

Au § 71   Dnr 9017/162.109 
 
Revidering av Slamtaxan 
 

I Robertsfors kommun töms årligen ca 1800 stycken enskilda 

brunnar, både i egen regi med kommunens spolbil och med 

anlitade entreprenörer. Arbetet sker under sommarsäsongen maj-

oktober. 

 

För 2016 redovisades ett underskott för slamtömningen med 75 tkr 

där kostnader för att bedriva verksamheten blivit högre både 

beroende på höjda löner men även att entreprenören höjt sina 

priser. Taxan reviderades senast 2015-05-01.  

 

Ett nytt entreprenörsavtal har just upphandlats med ytterligare 

prishöjning som följd, kostnaden för att tömma brunnar på 0-4 m3 

ligger nu på 1063 kr per brunn. 

 

Förändringar av gällande taxa föreslås enligt följande: 

 Avgift för tömning av brunnar med volym 0-4 m3 höjs från 

900 kr till 1100 kr. 

 Avgift för tömning av brunnar med volym 4-9 m3 höjs från 

1200 kr till 1500 kr. 

 Avgift för tömning av brunnar med volym över 9 m3 höjs från 

1700 kr till 2100 kr. 

 

 Framkörningsavgift då tömning ej skett pga nekad tömning 

eller ej framkomlighet höjs från 570 kr till 700 kr. 

 

 Avgift för tungt lock som kräver 2 personal höjs från 250 kr till 

400 kr. 

 

 Avgift för extra slang över 50m höjs från 325 kr till 650 kr. 

 

Bilagor:  
Förslag slamtaxa 2017  

Omvärldsanalys Slamtaxa Västerbotten 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 

Att ändra slamtaxan enligt ovanstående att börja gälla  

från 1 juli 2017. 
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Au § 72   Dnr 9017/163.109 
 
Undertecknande av avtal för slamtömning 
 

I Robertsfors kommun töms årligen ca 1800 stycken enskilda 

brunnar, både i egen regi med kommunens spolbil och med 

anlitade entreprenörer. Arbetet sker under sommarsäsongen maj-

oktober. 

 

Det gamla avtalet har gått ut och ett nytt avtal har upphandlats, två 

anbud har inkommit. 

 

Avtalet avser 3+2 säsonger och beräknas totalt vara värt ca 4,8 

Mkr. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet delegerar till ordförande att underteckna avtalet 

med vinnande entreprenör. 
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Au § 73  Dnr 2017/B0087 
 
Hertsånger 13:22       
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 
 
Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus med ca 11,5 kvm på en 

befintlig fritidshustomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

två bostadshus och ett förråd/bastu. Tillbyggnaden kommer att 

placeras på den sida av byggnaden som är längst bort från 

stranden. 

 

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-

14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är 

inte tillämpliga eftersom tillbyggnaden ska ske närmare än 25 

meter från stranden. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

 

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

 

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser 

område markerat i stadsarkitektens yttrande. 

 

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör 

avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för 

länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet 

inkommit till länsstyrelsen. 

 

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskydds-

bestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom 

fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 

7 kap §18 h. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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   KS  

 

Au § 74   Dnr 2013/B0228 
 
Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5 
 

Allmänna utskottet har 2014-06-10 § 65 beslutat att upprätta 

detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Vid Allmänna 

utskottets sammanträde 2016-05-17 togs beslut om samråd och vid 

sammanträdet 2016-11-29 togs beslut om granskning. 

 

Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 2017-01-19 t 

o m 2017-02-10. Under granskningstiden har sju yttranden 

inkommit, fem från privatpersoner i området samt från 

Länsstyrelsen och Skanova. 

 

Sökande har inkommit med antagandehandlingar innefattande 

plankarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbedömning vatten, 

granskningsutlåtande och samrådsutlåtande. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplan 

för del av fastigheten Hertsånger 2:5. 
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Au § 75   Dnr 2016/B0299 
 
Sikeå 5:79                  
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) rörande ny detaljplan 
 

Allmänna utskottet beslutade 2017-02-21 att bevilja ett positivt 

planbesked för upp till 16 nya tomter i anslutning till befintlig 

fritidshusbebyggelse i Ulldalsviken. Bebyggelsen ska bestå av 

friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. 

Området saknar idag detaljplan. 

 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) ska när en 

detaljplan upprättas, om genomförandet av planen kan antas få en 

betydande miljöpåverkan en redovisning enligt 33 § första stycket 

4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 

kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. Enligt plan- och 

bygglagen ska kommunen bedöma om detaljplanen kan antas ha 

en betydande miljöpåverkan och besluta om en MKB ska upprättas 

eller inte. 

 

Sökande har låtit upprätta en behovsbedömning enligt PBL och 

MKB-förordningen. Bilaga. Bedömningen är att detaljplanen inte 

kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och att någon 

MKB därför inte behöver upprättas. 

  

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att någon 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  
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Au § 76   Dnr 9017/107.109 
 
Remiss - Valkretsindelning vid val till 
landstingsfullmäktige 2018 
 

Västerbottens läns landsting är under innevarande mandatperiod 

indelat i tre valkretsar vid val till landstingsfullmäktige. En 

valkrets är ett geografiskt område vars röstberättigade invånare har 

rätt att utse representanter till en politisk församling. 

 

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 

1 januari 2015 en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, 

om inte landstingsfullmäktige beslutar att dela in landstinget i två 

eller flera valkretsar. 

 

Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå att 

landstingsfullmäktige beslutar om att dela in landstinget i tre 

valkretsar, vilket innebär att nuvarande valkretsindelning ska 

kvarstå. Innan ärendet slutbehandlas i landstingsfullmäktig ska 

förlaget överlämnas till kommunerna för synpunkter. 

Länsstyrelsen fastställer sedan beslutet. 

 

Landstinget är under innevarande mandatperiod indelat i följande 

valkretsar: 

 

 Västerbottens läns norra (Skellefteå kommun) 

 Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmaling, 

Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner) 

 Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Norsjö, 

Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Åsele 

kommuner) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att senast 30 juni lämna 

synpunkter på om nuvarande valkretsindelning ska kvarstå vid 

valet till landstingsfullmäktige 2018 eller ej. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå vid valet till landstingsfullmäktige 

2018. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-05-16      Sida 16 (30) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

Au § 77   Dnr 9017/168.109 
 
Trafikplan 2017 - 2020 
 

Kollektivtrafikplan. Inga förändringar i trafiken från 2016. 

 

Underlag 
Trafikplan 2017-2020 

                                                              

Allmänna utskottets förslag till beslut  
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta upprättad 

trafikplan för 2017 – 2020. 
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Au § 78  Dnr 9017/157.109 
 
Förlängning av avtal 306, inomkommunal kollektivtrafik 
 

Avtal 306 är ett trafikeringsavtal som rör linje 17, 117, 136, 138-

143, 139, 140-141. Robertsfors kommun är delfinansiär tillsammas 

med Landstinget Västerbotten. I avtalet finns möjlighet till ändring 

av tidtabeller under löpande trafikår efter överenskommelse mellan 

parter. 

 

Avtalets giltighetstid 
Avtalstiden är 7 år räknat från 2012-01-01 med automatiskt 

upphörande vid avtalstidens slut 2018-12-31. Avtalet kan efter 

samråd och godkännande av båda parter förlängas med 1 år från 

2019-01-01 till och med 2019-12-31. Förlängning av avtalet kan 

på samma sätt ske ytterligare 2 gånger. 

 

Landstinget avser att förlänga avtalet med ett år. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Robertsfors kommun förlänger avtalet med ett år. 

 

 

Bilaga: Fastställd kollektivtrafikplan 
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Au § 79   Dnr 9017/133.109 
 
Remiss Gemensam bussgodsorganisation i Norrland  
 

Medlemmarna i Regionförbundet Västerbottens län ombeds 

godkänna köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i 

Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare 

inriktningsbeslut, i syfte att bilda en gemensam bussgods-

organisation i Norrland. 

 

I enlighet med förbundsordningen för Regionförbundet 

Västerbottens län, skickas därför frågan till förbundets medlemmar 

om formellt godkännande av köp av Bussgods i Norrbotten AB 

samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i 

enlighet med tidigare inriktningsbeslut, i syfte att bilda en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland.  

 

Se närmare beskrivning av ärendet i missiv, samt bifogade 

handlingar.  

Bilagor 
- Förbundsstyrelsen 2017-03-02, § 24 Gemensam bussgods-

organisation i Norrland 

- Kollektivtrafikutskottet 2017-02-15 § 4 Gemensam bussgods-

organisation i Norrland 

- Förbundsfullmäktige 2016-12-01 § 44 Utredning om Bussgods 

- Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norrland  

2016-09-28 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

Robertsfors kommun godkänner köp av Bussgods i Norrbotten AB 

samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i 

enlighet med tidigare inriktningsbeslut, i syfte att bilda en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland. 
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   Shbk-chef 

Trafikverket  
 

 

Au § 80   Dnr 9017/103.109 
 
Remiss angående begäran om lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning på väg 651 mellan 
Robertsfors och Fredriksfors, Robertsfors kommun 
 
Länsstyrelsen har översänt en remiss angående begäran om lokala 

trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 651, 

Robertsfors kommun. Se bilaga  

 

Förslag till beslut 
 

Att i enlighet med Trafikverkets tyckande att hastigheten bör 

sänkas till 60 km/h i stället för 70 km/h fram till det blir 40 km/h, 

för att få en logisk 80-60-40- nedtrappning i enlighet med 

handboken ”Rätt fart i staden”. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

80 km i timmen ska fortsättningsvis gälla. 

 

Kontakt tas med Trafikverket för att höra om det finns andra 

förslag på trafikåtgärder för denna sträcka. 
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Au § 81  Dnr 9017/158.109 
 
Samrådsremiss om avgränsning av miljöbedömning för 
länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029 
 

Arbetet med att ta fram en länstransportplan för perioden 2018-

2029 pågår. I arbetet ingår att genomföra en miljöbedömning av 

planen och därför sänder Region Västerbotten förslag till beslut 

rörande avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan 

2018-2029. 

 

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inkomna till Region 

Västerbotten senast 8 juni 2017. 

 

Underlag 
Remiss avgränsning miljöbedömning 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet avstår från att lämna yttrande. 
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   KS  

 

Au § 82   Dnr 9017/20.109 
 
Svar motion 1/2017- införande av efterskottsbetalning av 
tillsynsavgifter 
 

Tillsyn och tillväxts slutrapport avser livsmedelstillsyn och tillsyn 

enligt alkohollagen gentemot besöksnäringsföretag. Rapporten 

hänvisar till den så kallade Rättviksmodellen för 

livsmedelskontroll. Rättviksmodellen går i korthet ut på att 

avgiften är uppdelad i två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. 

Företagaren betalar en årlig administrativ avgift och debiteras 

sedan för utförd kontroll. Avgifter enligt Rättviksmodellen är alltså 

inte i sin helhet fakturerade i efterskott. I dagsläget har Robertsfors 

kommun en årlig avgift för verksamheter som omfattas av tillsyn 

inom livsmedelslagstiftning och alkohollagen. 

 

I Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter (SFS 2006:1166) 3§ första stycket 

framgår det att en kontrollmyndighets kostnader för den offentliga 

kontrollen av livsmedel och ekologisk produktion ska täckas av en 

årlig avgift. Vidare står det i samma paragraf tredje stycket att 

bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en 

kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens 

kostnader för offentlig kontroll (Näringsdepartementet, 2006). 

 

Livsmedelsverkets uppfattning är den att ett uttagande av avgift 

enligt den så kallade Rättviksmodellen kan strida mot 

lagstiftningen, bland annat mot kravet på att ett helt avgiftsbelopp 

ska tas ut av livsmedelsföretagaren för varje påbörjat kalenderår 

(Livsmedelsverket, 2015).  Livsmedelsverket anser därför att det 

inte är möjligt för kontrollmyndigheter att ta ut avgifter för den 

”normala livsmedelskontrollen” i efterhand med nuvarande 

lagstiftning (Livsmedelsverket, 2015). 

 

När det gäller avgifter för livsmedelstillsynen så kommuniceras 

alltid dessa med företagaren innan beslut om årlig avgift tas. I 

kommuniceringen bifogas riskbedömningsmodellen som vi utgår 

ifrån när avgiften bestäms. Företagaren har då också tid på sig att 

höra av sig till Samhällsbyggnadskontoret för att ställa frågor kring 

avgiften. Riskbedömningen görs i regel efter att ett första besök 

har gjorts. Då har man möjlighet att diskutera med företagaren 

kring verksamhetens omfattning. Riskbedömningsmodellen 

fastslogs av fullmäktige i samband med att taxan togs. 
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Forts Au § 82 
 

Tillsyn och tillväxts slutrapport avser inte tillsyn enligt 

miljöbalken. Samhällsbyggnads- kontoret/miljö vill ändå 

informera om vår tillsyn och tillsynsavgifter inom miljöbalkens 

område. Tillsyn enligt miljöbalken är i dagsläget indelat i två 

grupper. Gruppen som har årlig avgift har beräknats utifrån en 

riskbedömning ur miljö- och hälsosynpunkt samt som anses ha stor 

betydelse för miljömålen. Denna grupp är alltså verksamheter som 

är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalkens 

regelverk. De verksamheter som är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga anses medföra större risker för skada eller 

olägenheter för människors hälsa och/eller miljön. Enligt 

miljöbalken ska vi bedriva regelbunden tillsyn. Tillsynsbehovet 

varierar mellan olika tillsynsområden och verksamheter. De 

verksamheter som anses ha stor betydelse för miljömålen har alltså 

ett större behov av tillsyn. 

 

Den andra gruppen är den grupp som har timavgift, det vill säga att 

de betalar avgift i efterskott. Dessa verksamheter är så kallade U-

verksamheter, vilket innebär att de omfattas av vår tillsyn men är 

inte nog stora/miljöfarliga för att vara tillstånds- eller 

anmälningspliktiga. Sådan tillsyn är bland annat all tillsyn inom 

hälsoskyddsområdet exempelvis på camping, massörer och skolor 

men också miljötillsyn på t.ex. åkerier, små verkstäder och små 

jordbruk. Dessa verksamheter kontaktas i regel innan inspektionen 

och informeras om tillsynsavgiften samt vad tillsynen innebär. 

Verksamhetsutövaren har då möjlighet att ställa frågor. Tilläggas 

kan också att Rättvik tillämpar årliga avgifter med 

förskottsbetalning för tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Den rättelsetrappa som beskrivs i Tillväxt och tillsyns slutrapport 

är något som redan tillämpas vid den operativa tillsynen inom både 

livsmedelsområdet och miljöbalken. En muntlig dialog förs alltid 

med verksamhetsutövaren vid tillsynsbesöket där eventuella brister 

påpekas. Efter tillsynsbesöket skrivs en inspektionsrapport i vilken 

bristerna återigen beskrivs. 

 

Det bör också tas i beaktande att tillsynsmyndigheten är skyldig att 

vidta åtgärder vid bristande efterlevnad samt att göra en 

polisanmälan vid misstanke om brott. Naturvårdsverket beskriver 

också i sin publikation Operativ tillsyn Handbok 2001:4 att det är 

av största vikt att handläggaren undviker att falla in i konsultrollen 

där handläggaren blir delaktig och ansvarig för de lösningar som 

väljs så att en oberoende granskning äventyras.  
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   KS  

 

Forts Au § 82 
 

Tillsynsmyndigheten bör ge det stöd och den vägledning som 

verksamhetsutövaren behöver, men myndigheten är inte skyldig 

och bör inte bistå verksamhetsutövaren i detaljlösningar, 

exempelvis med att identifiera vilka åtgärder och rutiner som är 

mest lämpliga (Naturvårdsverket, 2001). 

 

Miljöinspektörerna på Samhällsbyggnadskontoret/miljö upplever 

att inställningen från de verksamheter vi tillsynar är överlag 

positiv. Många företagare är ensamma och tycker därför att 

inspektionerna är givande då de får råd och information kring de 

regler som gäller. Samhällsbyggnadskontoret/miljö har mottagit 

ytterst få klagomål angående att den årliga avgiften ska betalas i 

förskott. De verksamheter som har årlig avgift har också fått den 

tillsyn de har betalat för. 

 

Referenser 
Naturvårdsverket, Handbok 2001:4 Operativ tillsyn- Handbok med 

allmänna råd för tillsynsmyndigheten. 2001. Stockholm 

Näringsdepartementet, Svensk författningssamling 2006:1166, 

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter, 2006. 

Livsmedelsverket, Aktuella frågor kring efterdebiterad respektive 

utebliven kontroll, 2015, 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--

kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/aktuella-fragor-

kring-efterdebiterad-respektive-utebliven-kontroll/  (hämtad 2017-

03-20). 

 

Bilaga: Motion 1/2017 

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen avslås i sin helhet då den 

kommer att strida mot gällande lagstiftning. 

 

Yrkande 

Lars Bäckström (C) Bifall till motionen 

Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen 

 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Bäckströms och 

Kenneth Isakssons yrkande och finner att liggande förslag vunnit 

bifall. 
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   KS  

 

Forts Au § 82 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för liggande förslag 

Nej-röst för Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons yrkande 

 

Med 3 ja mot 2 nej beslutar allmänna utskottet enligt liggande 

förslag.  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås 

i sin helhet då den kommer att strida mot gällande lagstiftning. 

 

 

 

Reservation 

Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Au § 83   Dnr 9017/154.109 
 
Uppföljning av kommunens arbete med uppgifterna 
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 
 

Den 23 mars 2017 genomförde Länsstyrelsen ett 

uppföljningsbesök i Robertsfors kommun rörande kommunens 

arbete med uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH) samt hur den statliga 

ersättningen som kommunen får för dessa uppgifter har använts. 

 

Länsstyrelsens bedömning är att Robertsfors kommun arbetar 

aktivt med krisberedskapsfrågorna, men i dagsläget inte helt 

fullgör uppgifterna planering och geografiskt områdesansvar. 

Bristerna består i att kommunens plan för hantering av 

extraordinära händelser inte är fastställd för hela mandatperioden 

och att kommunen i dagsläget inte är sammankallande för ett 

samverkansorgan.  

 

Avseende dessa områden, se Länsstyrelsens bedömning under 

respektive rubrik. Bilaga. 

 

Vad avser de övriga uppgifterna bedöms Robertsfors kommun 

fullgöra dessa i tillräcklig utsträckning. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att säkerställa en 

tydligare ekonomisk redovisning kring beredskapsmedlen. 

 

Samt ge kommunchef uppdraget att säkerställa att 

samverkanskontakt tas med viktiga aktörer för beredskap och 

säkerhet. 
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   Region Västerbotten  

 

Au § 84   Dnr 9017/137.109 
 
Input till regional handlingsplan för integrering av miljö- 
och klimatfrågor i det regionala tillväxtarbetet 
 

Region Västerbotten har fått i uppdrag av näringsdepartementet att 

ta fram en regional handlingsplan för hur miljö och 

klimatperspektiv kan integreras i det regionala tillväxtarbetet.  

Planen ska innehålla analyser av behoven, aktiviteter och en 

tidplan för genomförande.  

 

Planen ska vara klar i september 2017.  

 

Region Västerbotten vill gärna ta del av er kunskap och 

erfarenheter.  

 

Bilagor 
1. PPT-bilder från ett informationsmöte om arbetet med 

handlingsplanen som hölls på Region Västerbotten den 25 

april. 

 

2. Wordfil som innehåller inbjudan att lämna input och 

instruktioner. 

 

3. Villkorsbilagan med instruktioner till regionalt 

utvecklingsansvariga om vad handlingsplanen ska innehålla. 

Se bilagan sist i dokumentet 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Robertsfors kommun vill som input gällande regional 

handlingsplan för integrering av miljö- och klimatfrågor i det 

regionala tillväxtarbetet, hänvisa till kommunens avståndstagande 

kring kärnkraft och säkerställa att Region Västerbotten i sitt arbete 

understryker vikten av detta. 

 

 

 

Kopia av beslut skickas till Region Västerbotten  

Bifoga: Protokoll 161101 § 120 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 85  Dnr 2017/B0110 
 

Nybyn 41:8 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
anläggning för dieseltankning 
 

Ansökan avser nybyggnad av en anläggning för dieseltankning 

utförd som en plåtklädd byggnad på ca 22,5 kvm där all utrustning 

för tankningen är invallad. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggande i 

förgårdsmark. Hela området framför befintlig byggnad är prickad 

mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 

 

Tankning har tidigare skett inom området men då med nergrävda 

tankar som nyligen tagits bort och marken har sanerats. Dessa 

nergrävda tankar var också placerade inom det prickade området 

men krävde inte bygglov eftersom det inte var några byggnader.  

 

Föreslagen åtgärd har samma funktion som de nergrävda tankarna 

hade tidigare men är säkrare för miljön.  

 

Enligt verksamhetsutövaren kan inte anläggningen placeras på 

någon annan plats på fastigheten, föreslaget läge uppfyller kraven 

på tillgänglighet för större fordon och inkräktar inte på annan 

verksamhet som bedrivs på fastigheten. 

 

För att åtgärden ska kunna beviljas på platsen med stöd av plan- 

och bygglagen måste detaljplanen ändras. Det är en ganska hög 

kostnad som ska vägas mot intresset för att ha anläggningen på 

föreslagen plats. 

 

Det alternativ till beslut som finns är: 

 att avslå ansökan eftersom den strider mot gällande 

detaljplan 

 att besluta om att ändra detaljplanen för fastigheten så att 

föreslagen åtgärd kan beviljas  

 att bevilja ett bygglov i strid med gällande detaljplan 

 att bevilja ett tidsbegränsat bygglov medan frågan om en 

eventuell ändring av detaljplanen utreds 

 

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, ett tidsbegränsat bygglov för 

anläggningen på 5 år. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 86 
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 
 

2017/B0067                     Sikeå 5:95, Bygglov för nybyggnad av bastu 

2017/B0073                     Bäck 3:17, Anmälan om installation av eldstad 

2017/B0073                     Bäck 3:17, Slutbesked 

2016/B0319                     Klintsjön 14:6, Slutbesked 

2017/B0078                     Gumboda 9:46, Bygglov för fasadändring av befintlig carport 

2017/B0085                     Kålaboda 8:28, Ansökan om rivningslov 

2017/B0082                     Skäran 15:4, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus bastu/relax 

2017/B0082                     Skäran 15:4, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och 

rökkanal 

2017/B0077                     Lägde S:4, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus 

2017/B0028                     Klintsjön 8:4, Bostadsanpassning 

2011/B0065                     Ratuvik 1:6, Slutbevis för nybyggnad av fritidshus 

2016/B0311                     Sikeå Hamn 1:35, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2017/B0048                     Kojan 2, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt anmälan 

om rivning av garage 

2017/B0047                     Hertsånger 22:14, Bygglov för pumpstation 

2017/B0095                     Sikeå 38:2, Ansökan om rivningslov 

2017/B0055                     Ånäset 30:3, Bygglov för tillbyggnad av carport 

2017/B0090                     Ratu 7:16, Anmälan nybyggnad av Attefallshus 

2017/B0099                     Dalkarlså 13:5, Anmälan tillbyggnad 

2017/B0097                     Rickleå 7:41, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad 

(kamininsats i befintlig öppen spis) 

2017/b0109                     Rickleå 11:18, Bekräftelse på anmälan om nybyggnad av 

Attefallshus 

2017/B0041                     Flarken 3:25, Bostadsanpassning 

2017/B0051                     Sjulsmark 3:14, Bostadsanpassning 
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Au § 87 
 

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 
 

2017/0197                        Ånäset 16:2, Förbud mot utsläpp av vatten från fordonstvätt och 

servicehall 

2017/0142                        Trasten 1, Förbud mot utsläpp av vatten från fordonstvätt och 

servicehall 

2017/0030                        Nybyn 4:62, Beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd 

2017/0213                        Fjällripan 3, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0220                        Djäkneboda 1:28, Anmälan om installation av värmepump - Berg 

2017/0180                        Överklinten 8:28, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0242                        Sikeå 37:1, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och 

fastställande av årlig kontrollavgift 

2017/0233                        Fabriken 2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0238                        Skäran 15:4, Bekräftelse på anmälan gällande anläggning av 

avloppsanordning 

2017/0209                        Flarken 38:1, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning 

och fastställande av årlig kontrollavgift 

2017/0204                        Edfastmark 7:34, Beslut om flyttning av fordonsvrak 

2017/0222                        Sjulsmark 3:29, Utdömande av miljösanktionsavgift gällande för 

sent inlämnad miljörapport 

2017/B0026                     Nybyn 50:5, Bekräftelse bygglov för tillbyggnad av carport 

2016/B0360                     Norum 7:27, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

2017/0179                        Rickleå 36:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0262                        Rickleå 30:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0264                        Vargen 2, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0268                        Djäkneboda 3:10, Anmälan om installation av värmepump - Berg  

2017/0250                        Ratuvik 1:19, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0276                        Flarken 11:20, Anmälan om installation av värmepump – Jord 
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Au § 88 
 
Delgivningar 
 

Uppföljning Länstrafiken 

 

                                           Beslut om icke betydande miljöpåverkan samt tillstånd enligt 7 kap 

28 b § miljöbalken för byte av torrtoalett samt anlägga 

parkeringsyta inom Natura 2000 Killingsand 

 

2017/0057                        Anmälan vattenverksamhet – Trumbyte i Ansmyrbäcken 

2017/0056                        Anmälan vattenverksamhet – Trumbyte i Slättbäcken 

2017/0058                        Anmälan vattenverksamhet – Trumbyte i Morbäcken 

2017/0059                        Anmälan vattenverksamhet – Trumbyte i Rismyrbäcken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


