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Närvarande 
 
Beslutande: 
 Madelaine Jakobsson (c), ordförande 
 Kerstin Sjöström (c) 

Petronella Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Alexander Landby 
Johansson (c) 
Ann-Kristin Strandman (c) 
Anders Jonsson (c) 
Chatarina Gustafsson (m) 
Anna-Karin Lundberg (kd) 
Grethel Broman (s) 
Billy Moström (s) 
Anders Olsson (s) 
Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Monica Jonsson (FD) 
Anna-Brit Coe (v) 
Mikael Larsson (sd) 

 
 
Ej beslutande: 
 Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 
 Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare 
 
 
Övriga: 
 Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 168 
 Sophie Jakobsson, näringslivskoordinator § 168 
 Andreas Witt, socialchef §§ 169, 178 
 Andreas Nyman, miljö- och byggchef §§ 171-172 
 Ann-Christin Fjellman, HR-chef § 173 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 174 
 Jonas Wallin, t.f. kommunchef 
 Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 165 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 166 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c). 
Justeringen sker torsdag den 30 juni kl. 13:00. 

 

________ 
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§ 167 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tillägg till ärendelistan har gjorts sedan kallelsen skickades ut: 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, se § 176. 

Redovisning av delegationsbeslut, se § 177. 

Under sammanträdet väcktes ett beslutsärende, se § 178, utifrån ärendet "Information - 
schema särskilt boende". 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggen godkänns och föredragningslistan fastställs.  

 

_______ 
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§ 168 Dnr 2022-000214149 

Information - Näringslivsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad och näringslivskoordinator Sophie Jakobsson 
informerar kommunstyrelsen kring den pågående processen med att ta fram en ny 
näringslivsstrategi där det första steget är att välja och anlita ett konsultföretag som 
processtöd för framtagandet av ny näringslivsstrategi för Nordmalings kommun.  

Kairos Future har nu anlitats som det konsultföretag som ska stötta Nordmalings 
kommun i processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Kairos Future är ett 
internationellt konsult- och analysföretag som arbetar utifrån omvärldsbevakning och 
trendanalyser.  

Kommunstyrelsen får information om genomförandeprocessen som kommer ske i åtta 
moment och påbörjas hösten 2022. Processen kommer ske i samråd med näringslivet 
genom bland annat enkäter och workshops.  

Sophie Jakobsson informerar kommunstyrelsen om de optioner som Nordmalings 
kommun senare har möjlighet att köpa till i samverkan med näringslivet som en del av 
detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Presentation 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 169 Dnr 2022-000297730 

Information - schema särskilt boende 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar kommunstyrelsen hur schemat för särskilt boende 
(SÄBO) ser ut idag. Fokus ligger på scheman för två avdelningar där personal del av 
dag arbetar ensam på respektive avdelning. Andreas Witt informerar om att 
bemanningen idag är flexibel, vid behov har det satts in vikarie som gått mellan de två 
aktuella avdelningarna som stöd.  

Andreas Witt presentar ett förslag som innebär att permanent ha en personal som går 
mellan de två avdelningarna för att vara stöd för de som arbetar på avdelningarna. 
Förslaget medför dock ökade kostnader utöver budget som Andreas Witt redovisar.  

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation, socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Utifrån informationsärendet väcktes under 
sammanträdet ett beslutsärende i frågan, se § 178. 

 

________ 
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§ 170 Dnr 2022-000234010 

Strategiska mål i Nordmalings kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 
nära, som beskriver hur Nordmalings kommun vill vara attraktiv och konkurrenskraftig 
i ett framtidsperspektiv om 10 år.  

Det fortsatta arbetet förtydligade visionsarbetet med utarbetade av övergripande 
strategiska mål vilka illustrerade viktiga delar för att uppfylla visionsarbetets perspektiv 
bestående av; kultur & fritid, hållbarhet, företagsklimat, läge & livsmiljö och 
infrastruktur.   

De övergripande strategiska målen har indelats till kalenderår och specificerats genom 
att aktiviteter eller processer genomförs för att säkerställa måluppfyllnad.  

Fördjupande underlag innehållande aktiviteter eller processer har behandlats av 
respektive utskott samt inom respektive sektors ledningsgrupp. Kommunstyrelsen 
informerades den 7 juni 2022 om den pågående processen för att möjliggöra ett 
beslutsfattande vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 juni 2022.  

Aktiviteterna som föreslås kring respektive mål är av karaktären att de ryms inom 
budget för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tillförordnad kommunchef 
Underlag från respektive utskott 
Presentation 

Kommunstyrelsens beslut 

De föreslagna aktiviteterna inom respektive strategiskt mål påbörjas under 2022. De 
aktiviteter som bedöms vara fleråriga fortsätter vidare under 2023.  

 

________ 
Skickas till: kommunchef, sektorchefer 
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§ 171 Dnr 2022-000316230 

Principbeslut byggrätt 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten för plan- och bygg inom sektor samhällsbyggnad ser behov av ett principbeslut 
inom byggrätt där förslaget är att avvikelse från äldre detaljplaner beträffande area upp 
till 10% generellt ska bedömas som en liten avvikelse från detaljplan. Detta under 
förutsättning att avvikelsen går att motivera som liten samt är förenlig med 
detaljplanens syfte. 

Fördelen med ett principiellt beslut är att enheten för plan- och bygg får kunskap i hur 
ärenden av likartad karaktär ska hanteras, vilka ärenden som kan beslutas på delegation 
samt vilka ärenden som bör revideras av den sökande.  

Principbeslutet kommer leda till snabbare handläggning och underlättar för 
tjänstepersoner att göra bedömning om bifall eller avslag om vad som kan ses som en 
liten avvikelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljö- och byggnadschef 
Utredning  principbeslut byggrätt 
Situationsplan 
Fasad-, sektion- och planritning 

Kommunstyrelsens beslut 

I äldre detaljplaner kan överarea upp till 10% generellt ses som en liten avvikelse från 
detaljplan. Detta under förutsättning att avvikelsen går att motiveras som en liten 
avvikelse från detaljplan med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden ska även 
vara förenlig med detaljplanens syfte. 

 

_______ 
Skickas till: miljö- och byggchef, byggnadsinspektörer 
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§ 172 Dnr 2022-000295200 

Riktlinjer för solceller i olika miljöer 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av flertalet frågor kring regler för solceller i kommunen inkommit bör 
riktlinjer för bedömning av solceller fastställas.  

Plan och Bygglagen samt Plan och Byggförordningen styr handläggningen av solceller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bygginspektör 
Utredning - riktlinjer för solceller i olika miljöer 

Kommunstyrelsens beslut 

Solceller i kulturmiljö och på kulturmärkta eller inventerade byggnader tillåts i 
Nordmalings kommun om dessa vänds in mot gård eller bort från huvudstråk där 
allmänheten passerar.  

Solceller i kulturmiljö ska vidare anpassas till färgen på det tak eller den vägg de ska 
fästas.  

 

_______ 
Skickas till: miljö- och byggchef, byggnadsinspektörer 
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§ 173 Dnr 2022-000288024 

Utökat löneutrymme 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 fick HR-chefen i uppdrag att 
utreda hur ett ökat löneutrymme om 1 % till årets löneöversyn kan användas.  

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat uppdraget och enats om att det extra 
utrymmet ska användas till att öka lönespridningen. Där en ökad lönespridning inte är 
möjlig eller relevant, t ex befattningar med ett fåtal medarbetare, kan utrymmet komma 
att fördelas enligt principen om individuell lönesättning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 

Kommunstyrelsens beslut 

Medel skjuts till för att öka löneutrymmet med 1 % för samtliga grupper anställda. Det 
extra löneutrymmet ska användas till att öka lönespridningen. I de fall en ökad 
lönespridning inte är möjlig eller relevant, t ex befattningar med ett fåtal medarbetare, 
kan utrymmet komma att fördelas enligt principen om individuell lönesättning.  

 

________ 
Skickas till: HR-enheten 
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§ 174 Dnr 2022-000301302 

Centrumplats Gräsmyr 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiksituationen i centrala Gräsmyr har tidigare utretts på grund av skolbarn i en 
komplicerad trafikmiljö som inbegriper skolbarn. Till budget 2019 beslutades en 
investeringspost på 4 miljoner kronor för åtgärder. På grund av ansträngd ekonomi 
under 2019 verkställdes inte investeringsposten, mer än en flytt av 
återvinningsstationen till Tobias väg 1 i Gräsmyr. 

Till budget 2022 lyftes problemställning igen och 4 miljoner kronor tilldelades ånyo 
den trafiksäkerhetshöjande åtgärden baserat på det tidigare åtgärdsförslaget. 

I samband med framtagande av vidare projekteringsunderlag identifierades 
nödvändigheten att förbättra projekteringsunderlaget, framförallt avseende 
markprojekteringen. Baserat på framtaget projekteringsavtal har en ny budgetoffert 
tagits fram inom ramen för kommunens ramavtal för anläggningsarbete. Åtgärden 
uppskattas till 10,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Problembild och underlag för åtgärder 2019. 
Utredningsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 

4,4 miljoner kronor tillskjuts till investeringsbudget 2023 för färdigställande av 
anläggningsarbete samt ytterligare 2 miljoner kronor för slutlig asfaltering 2024/2025. 

 

_______ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, ekonomichef, t.f. barn- och utbildningschef, D7 
bygdens intresseförening 
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§ 175 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras vid 
behov. Till dagens sammanträde föreslås följande revidering; 

Punkt Ö 2.6  rör beslut om att neka utlämnande av allmän handling eller utlämnande 
med förbehåll. Tidigare var respektive sektorchef delegat och nu föreslås tillägg att vid 
sektorchefs frånvaro kan beslut fattas av chef underställd sektorchef eller av sektorchef 
särskilt utsedd person i deras ställe. Detta för att säkerställa att ärenden gällande 
utlämnande och nekande av utlämnade av allmän handling kan hanteras skyndsamt 
även vid sektorchefs frånvaro. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Förslag på revidering av delegationsordning juni 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna föreslagen revidering av punkt Ö 2.6 i delegationsordningen. 

 

________ 
Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 176 Dnr 2022-000311702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

LK Smaklig Måltid AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen 
(2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till 
allmänheten, kl 10:30-21:00 vid restaurangen Sunrise med tillhörande uteservering på 
fastigheten Brage 10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
Utredning 2022-06-20 
Remisser från Skatteverket 
Yttrande från Polisen 
Yttrande från Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

LK Smaklig Måltid AB beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra 
jästa drycker och spritdrycker till allmänheten vid Sunrise i Nordmaling. Serveringen 
avses ske året runt i restaurangen under tiden klockan 10:30-21:00. Serveringen avses 
även ske på uteserveringen under sommarhalvåret mellan klockan 10:30-21:00. 

Vidare är beslutet förenat med följande villkor; 

- Tillståndet gäller tillsvidare. 
- Servering får ske i utrymme enligt inskickad ritning daterad 2022-04-27. 
- Uteservering ska vara avgränsad så att det tydligt framgår vart servering får ske. 
- Legitimationskontroll ska ske vid försäljning av alkohol. 
- Mat ska serveras under hela serveringstiden. 
- Serveringslokalen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens 

utgång. 
________ 
Skickas till: sökande, miljöinspektör, Folkhälsomyndigheten 
servering@folkhalsomyndigheten.se, Länsstyrelsen Västerbotten 
vasterbotten@lansstyrelsen.se, Polismyndigheten 
polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se  
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§ 177 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

 

Brådskande delegationsbeslut - köp extern plats LSS-boende, ordförandebeslut  

 

________ 
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§ 178 Dnr 2022-000315730 

Kvalitetshöjning Näckrosen/Viken A 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar socialchef Andreas Witt om schema för särskilt 
boende (SÄBO). På två av avdelningarna på Strandbackens äldreboende sker det 
mellan vissa tidpunkter arbete där personal är ensam på avdelningen. Under 
informationen väcks ett nytt ärende för att kunna tilldela medel för att under 2022 
permanenta en lösning där en ytterligare personal kan gå mellan de två avdelningarna 
under de tidpunkter som stöd.  

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation, socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillskjuta medel om 750 000 kronor för 2022 för att tillsätta resurs på Näckrosen och 
Viken A. Medel för denna utökning av resurs för kommande år diskuteras under 
kommande budgetberedning.  

 

______ 
Skickas till: socialchef 

 

 




