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Plats och tid 
 

Kommunkontoret måndagen den 16 januari 2023 kl. 08:30 – 11:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Den 20 januari kl. 13:00  
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA SYD Paragrafer §§ 1-12 

   

Ordförande 
 
MADELAINE JAKOBSSON 

 

   

Justerare 
 
Grethel Katarina Broman 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2023-01-16 

  
Datum för anslags 
uppsättande: 2023-01-20 

Datum för anslags 
nedtagande: 2023-02-13  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Madelaine Jakobsson (C) 
  Maria Nyblom (C) 

Chatarina Gustafsson (M) 
  Grethel Broman (S) 
  Billy Moström (S) 
 
 
 
Övriga:   

Tf. kommunchef Andreas Witt §3 
  Bredbandssamordnare Tommy Oskarsson §3 
  Bibliotekschef Tommy Bildström §3 

Tf. kommunchef Fredrick Berglund §3 
  Samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson §3 
  Ekonomichef Jonas Wallin §4, §5 

Biträdande räddningschef Magnus Essner§6 
Bygglovsinspektör Jim Näslund §7 

  Kommunikatör Jakob Norstedt §8 
  Kanslichef Maria Syd §9 
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§ 1 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 20 januari kl. 13:00. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) utses för att justera protokollet den 20 januari kl. 13:00 jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 2 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs. 

_____ 
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§ 3 Dnr 108010 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare 

Bredbandssamordnare informerar om genomförd och planerad utbyggnad av bredband i 
Nordmalings kommun. När de två projekt som pågår nu är färdigställda så är det bara 
en fastighet med fast boende som inte har möjlighet att ansluta till det fasta 
bredbandsnätet. 

 

Tommy Bildström, bibliotekschef 

Bibliotekschef informerar om bibliotekets uppdrag som folk-och skolbibliotek samt 
bibliotekets demokrati- och kulturuppdrag. Bibliotekschef lyfter idéer om framtida 
arbete kopplat till kommunens kulturarbete.     

 

Fredrick Berglund tf. kommunchef, barn- och utbildningschef samt Camilla 
Gimbergsson samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadschef presenterar sig för utskottet. Camilla Gimbergsson arbetade 
senast i Örnsköldsviks kommun som plan- och byggchef och innan dess bl.a. som 
kommunjurist.  

Fredrick Berglund informerar om pågående arbete med obesvarade motioner och 
medborgarförslag samt verksamhetsinformation från arbetsmarknadsenheten, sektor 
samhällsbyggnad och kultur- och fritidsområdet. 

 

Andreas Witt tf. kommunchef, tf. hr-chef och socialchef 

Tf. kommunchef informerar om erbjudande om möjlig lokal för etablering av Statens 
servicecenter samt pågående rekryteringsförfarande för HR-chef. 
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§ 4 Dnr 2022-000518041 

Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar om verksamhetsplan 2023 och behovet av att 
fortsätta utveckla indikatorer inom framförallt gemensam service verksamhetsområden.  

Nya målområden innehåller bl.a. utskottsmål om ledarskap med resultatmått 
hälsofrämjande ledarskap.  

Den fullständiga verksamhetsplanen behandlas i kommunstyrelsen den 30 januari.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef informerar muntligen. 

Allmänna utskottets beslut 

Verksamhetsplan 2023 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut den 30 januari.  

_____ 
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§ 5 Dnr 2023-000006042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så sker löpande måluppföljning vid varje 
utskottssammanträde 2023.  
 

Under dagens sammanträde presenterades verksamhetsplan 2023. 

Allmänna utskottets beslut 

Informationens läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 6 Dnr 2022-000558168 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 
handlingsprogram för skydd mot olyckor gällandes för fyra år. Räddningstjänsten har 
upprättat ett förslag på ett nytt handlingsprogram för tiden 2023-2027. Det nya förslaget 
till handlingsprogram lämnas för politisk beredning för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

 

Den mest påtagliga förändringen från tidigare handlingsplaner är det nya 
räddningsledningssamarbetet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bitr. räddningschef 
Handlingsprogram skydd mot olyckor,  bitr. räddningschef 
Yttrande på remiss, Länsstyrelsen Västerbotten 
Yttrande på remiss, Räddningstjänsten Umeå 
Yttrande på remiss, Räddningstjänsten Bjurholm 
Yttrande på remiss, Räddningstjänsten Vännäs 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 2023 - 2027. 

_____ 
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§ 7 Dnr 2022-000577231 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet aktualiseras för kommunstyrelsen då bygglovet avser en mindre avvikelse från 
detaljplan. Den föreslagna tillbyggnaden är ämnad för bostadens ändamål och därmed 
förenlig med detaljplanens syfte, men byggnaden ligger avståndsmässigt något för nära 
väg för att hanteras i enlighet med detaljplan.  

Utifrån rådande förhållanden med ett flertal byggnationer i närhet av allmän platsmark 
bedömer Nordmalings kommuns byggkontor att avvikelsen är att betrakta som en liten 
avvikelse från detaljplan. Sektorn rekommenderar att bygglov bör beviljas med stöd av 
9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
Plan- fasad, situationsplan, byggnadsinspektör 
Foton, byggnadsinspektör 
Yttranden, byggnadsinspektör 
Översiktskarta, byggnadsinspektör 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad 
med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  

_____ 
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§ 8 Dnr 2023-000029100 

Policy för sociala medier 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om en policy för sociala medier  är framtaget för att möta de lagkrav som 
Nordmalings kommun har att förhålla sig till, samt det ansvar kommunen har gentemot 
anställda och medborgare. Förslaget till policy innebär ett förtydligande av hur sociala 
medier skall användas i Nordmalings kommuns namn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunikatör 
Utredning, kommunikatör 
Förslag - Policy för sociala medier, kommunikatör 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för sociala medier. 

_____ 
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§ 9 Dnr 2022-000579001 

Årsredovisning och ansvarsprövning för förbundsstyrelsen och dess 
ledamöter för år 2018 i samband med likvidation av Regionförbundet 
Västerbottens län 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet Västerbottens län avvecklades per 2018-12-31. En årsredovisning för 
2018 upprättades och har skickats ut till samtliga 16 medlemmar för godkännande och 
beslut i ansvarsfrågan.  

Regionfullmäktige fastställde årsredovisningen för Regionförbundet Västerbottens län 
2018 och beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda 
ledamöter i juni 2019. I det fall behandling av årsredovisningen samt 
ansvarsprövningen inte redan har skett hos övriga medlemmar behöver så ske. 

Beslutsunderlag 

Missiv med förslag till beslut 
Granskningsrapport slutredovisning Regionförbundet Västerbottens län 
Årsredovisning 2018 Regionförbundet Västerbottens län 
Slutredovisning likvidation Regionförbundet Västerbottens län 
Granskning av slutredovisning av likvidering av Regionförbundet Västerbottens län 
Revisionsberättelse 2018 Regionförbundet Västerbottens län 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa årsredovisning 
2018 för Regionförbundet Västerbottens län samt beviljar för egen del ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda ledamöter.     

_____ 
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§ 10 Dnr 2023-000034168 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 
2022 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen bland annat 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och 
de anställda. 

Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av förordningen. Som en del av 
uppföljningen skapas årligen en rapport som övergripande beskriver respektive styrelse 
och bolags arbete med dataskyddsfrågor. 

Rapporten redovisar övergripande genomfört arbete under året, brister i arbetet och 
framtida behov enligt dataskyddsombudets analys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 
Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten för kommunstyrelsens dataskyddsarbete för 
2022.   

_____ 
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§ 11 Dnr 2021-000277247 

Svar på motion - Inventering av ödehus 

Sammanfattning av ärendet 

2021-06-28 anmäldes en motion från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. I motionen 
går bland annat att läsa: ”Nordmalings kommuns areal består till stor del av åkermark, 
skog och närliggande vattenområden. Här finns även hus som saknar ägare, eller vars 
ägare varken bor eller nyttjar byggnaderna. Så kallade ”ödehus”. Många av dessa hus 
har stort utvecklingspotential för ett nytt boende, eller för helt nya ägare som genom 
tillvaratagande av dessa hus samtidigt skulle bidra till en levande landsbygd. I andra 
kommuner har man tagit steg att inventera och annonsera ut dessa ”ödehus”. 

Vänsterpartiet yrkar på att: 
- genomföra en inventering av hus som saknar ägare eller ägare som inte nyttjar sitt/sina 
hus; 
- underlätta försäljning och köp av dessa hus genom en riktad kommunikationsstrategi 
som att till exempel erbjuda tips till säljare och köpare på sin hemsida, via sociala 
medier samt i lokala tidningar. 
- ta råd från föreningar som arbetar med dessa frågor, till exempel Hela Sverige ska 
levas regionala länsavdelningen för Västerbotten. 

Beslutsunderlag 

Vänsterpartiet Nordmaling – Motion om inventering av ödehus 
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef  
Protokollsutdrag 2023-06-28 § 93 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då förslaget inte 
ligger inom kommunens kompetens.  

_____ 
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§ 12 Dnr 107987 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden redovisas. 

_____ 

 


