
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-14 
Sida 

1(19) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret måndagen den 14 januari 2019 kl. 08:30-12:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (S), jämte ordförande 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_______________________________ Paragrafer §§ 1-15 

 Maria Syd  

Ordförande 

 

_______________________________ 

 

 Madelaine Jakobsson (C)  

Justerare 

 

_______________________________ 

 

 Billy Moström (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2019-01-14 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-01-16 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-02-07 

Förvaringsplats för 

protokollet  
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Närvarande: 

Beslutande  Madelaine Jakobsson (C), ordf. 

  Alexander Landby Johansson (C) 

  Grethel Broman (S) 

  Billy Moström (S) 

  Chatarina Gustafsson (M) 

 

Övriga:   Ulf Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

  Ulf Månsson, kommunchef 

  Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, §10, § 13 

  Linda Engström, miljöinspektör, § 5, § 7, § 8 

  Annica Brundin, alkoholhandläggare, § 6 

Maria Syd, sekreterare 

 

 

   



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-14 
Sida 

3(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 1 Dnr 67862 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................ 4 

§ 2 Dnr 59918 
Fastställande av föredragningslista .................................................................................. 5 

§ 3 Dnr 82574 
Information från verksamheterna ..................................................................................... 6 

§ 4 Dnr 2018-000710 113 
Val av ombud Kommuninvests föreningsstämma ........................................................... 7 

§ 5 Dnr 2019-000001 014 

Upphandling av kollektivtrafik ........................................................................................ 8 

§ 6 Dnr 2018-000644 702 
Tillsynsplan 2019 för alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lag om receptfria läkemedel ..................................................... 9 

§ 7 Dnr 2018-000648 403 
Tillsynsplan 2019-2022 för miljöbalkens område ......................................................... 10 

§ 8 Dnr 2019-000003 460 

Tillsynsplan för livsmedel 2019 ..................................................................................... 11 

§ 9 Dnr 2019-000004 174 
Sotningsavtal .................................................................................................................. 12 

§ 10 Dnr 84901 

Information - Svar på remiss uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden 13 

§ 11 Dnr 2018-000700 805 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar 2019 ................................................................... 14 

§ 12 Dnr 2018-000267 809 
Medborgarförslag - Tidigare isläggning i Norrskenshallen ........................................... 16 

§ 13 Dnr 2017-000234 252 

Notholmen ...................................................................................................................... 17 

§ 14 Dnr 2016-000591 002 
Revidering av delegationsordning .................................................................................. 18 

§ 15 Dnr 67475 

Meddelanden .................................................................................................................. 19 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-14 
Sida 

4(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 16 januari kl. 15:00 

på kommunkontoret.       

Allmänna utskottets beslut 

Billy Moström (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 16 januari kl. 15:00 

på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 2 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Allmänna utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs med förändring att: 

Ärende Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Gräsmyr utgår för överlämnas till 

handläggare för vidare utredning om handläggning kan ske utifrån antaget 

föreningsbidragsreglemente.   

_____ 
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§ 3 Dnr 82574  

Information från verksamheterna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef ger verksamhetsinformation gällande hur arbetet fortskrider med bland 

annat framtida VA-lösning, bokslut 2018, personalärenden samt inplanerade 

utbildningsinsatser. 

_____ 
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§ 4 Dnr 2018-000710 113 

Val av ombud Kommuninvests föreningsstämma 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomiska förening ägs av de kommuner som är medlem i föreningen 

och dess verksamhet innebär att erbjuda kommunerna olika typer av 

finansieringslösningar.   

Den 11 april 2019 genomförs föreningsstämman där varje medlem äger en röst.  

Nordmalings kommun ska utse ombud till föreningsstämman, en ledamot och en 

ersättare  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås välja Madelaine Jakobsson (C) som ordinarie ombud samt 

Grethel Broman (S) som ersättare till Kommuninvests föreningsstämma.     

_____ 
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§ 5 Dnr 2019-000001 014 

Upphandling av kollektivtrafik  

Sammanfattning av ärendet 

 

  

Beslutsunderlag 

 

 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

 

 

_____ 

Skickas till: kollektivtrafikhandläggare 
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§ 6 Dnr 2018-000644 702 

Tillsynsplan 2019 för alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare och lag om receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha en aktuell tillsynsplan för alkohollagen, lag om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobakslagen och lag om receptfria 

läkemedel. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver sedan slutet av 2016 tillsyn och 

handläggning i denna lagstiftning. Planen för 2019 innehåller utbildning av nya 

politiker i samarbete med kranskommunerna. Budget har avsatts för detta ändamål. 

Tillsynsplanen innehåller från 2019 även en enklare behovsutredning. Arbetet med att 

utveckla den kommer att fortlöpa under 2019. Under 2019 kan en ny tobakslag komma 

att antas, vilket kan ge en betydande förändring av tid som krävs för både handläggning 

och tillsyn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan 2019, handläggare 

Allmänna utskottets beslut 

Tillsynsplan 2019 för alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lag om receptfria läkemedel antas.   

 

_____ 

 

Skickas till: handläggare 
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§ 7 Dnr 2018-000648 403 

Tillsynsplan 2019-2022 för miljöbalkens område 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för vissa miljöfarliga verksamheter 

enligt miljöbalken. Myndigheten är skyldig att ha en gällande tillsynsplan med 

tillhörande behovsutredning. Miljö- och hälsoskyddsenheten har uppdaterat 

tillsynsplanen för 2019. Planen innehåller information om tillsynsansvar, samt hur man 

fördelar resurserna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Tillsynsplan 2019-2022 för miljöbalkens område, miljöinspektör 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta tillsynsplan för miljöbalkens område 2019-2022.  

_____  
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§ 8 Dnr 2019-000003 460 

Tillsynsplan för livsmedel 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som 

ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven 

finns i bl. a. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 882/2004 av den 29 april 

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.  

Syftet med den övergripande tillsynsplanen för livsmedelstillsyn är att ge 

kommunstyrelsen en beskrivning av hur Miljö- och hälsoskyddsenhetens offentliga 

tillsyn är organiserad, vilken inriktning som är aktuell och hur tillsynen genomförs.  

 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan Livsmedel 2019-2021 

Tjänsteskrivelse miljöinspektör 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta Tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2019-2021.  

_____ 
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§ 9 Dnr 2019-000004 174 

Sotningsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal med skorstensfejarmästare för rengöring och brandskyddskontroll inom 

kommunen ska upprättas. Ett förslag till avtal lämnas kommunstyrelsen för beslut.    

Beslutsunderlag 

Avtal för sotning, räddningschef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta föreslaget sotningsavtal. 

_____ 
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§ 10 Dnr 84901  

Information - Svar på remiss uppdaterade bevarandeplaner för 

Natura 2000-områden 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västerbotten uppdaterar sina bevarandeplaner för Lögdeälven och 

Öreälven och skickar i samband med detta ut bevarandeplaner på remiss till 

Nordmalings kommun. Remissen besvaras av sektor samhällsbyggnad som inte har 

något att erinra gällande föreslagna planer, utöver att bevaka frågan om ytterligare 

naturreservat vid Lögdeälvens mynning.  

      

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 
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§ 11 Dnr 2018-000700 805 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar 2019 

Sammanfattning av ärendet 

2016 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för föreningsstöd. Des började gälla 

1 januari 2017. Kulturföreningar som uppfyller krav enligt antagna regler kan ansöka 

och beviljas kulturbidrag.  

 

Följande ansökningar har inkommit:  Ansökt summa i kronor: 

KF huset    33 300 

Kreativa aktörer i Nordmaling    5 000 

Nordmalings Baroque and Beyond  30 000 

Nordmalings konstförening  20 000 

Nordmalings musik och teaterförening  40 000  

Totalsumma:                       128 000 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökan från kulturföreningar 

Allmänna utskottets beslut 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar beviljas enligt följande: 

KF huset     33 300 

Kreativa aktörer i Nordmaling    5 000 

Nordmalings Baroque and Beyond  30 000 

Nordmalings konstförening  20 000 

Nordmalings musik och teaterförening  40 000  

Totalsumma:                       128 000 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef (för utbetalning till kulturföreningar), 

ekonomiavdelning (för kännedom) 
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§ 12 Dnr 2018-000267 809 

Medborgarförslag - Tidigare isläggning i Norrskenshallen 

Sammanfattning av ärendet 

Lögdeå Nordmalings Hockey, LN91, bedriver idag en om fattande verksamhet när det 

gäller ungdomar och hockey i kommunen. Föreningen har en önskan om att 

tidigarelägga isläggningen i Norrskenshallen från vecka 38 till vecka 36 för att kunna 

hävda sig i konkurrensen med andra lag.  

Handläggande tjänsteperson förordar ett avslag med hänvisning till de kostnader som 

ett tidigareläggande skulle innebära.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med kalkyl, fastighetschef samt kultur- och fritidschef 

Protokollsutdrag  kommunstyrelsen 2018-08-27 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 

Tjänsteskrivelse - Tidigare isläggning i Norrskenshallen 

Medborgarförslag - Tidigare isläggning i Norrskenshallen, LN91 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  

______  

Skickas till: handläggare 
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§ 13 Dnr 2017-000234 252 

Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 

En lokal entreprenör har visat intresse för avstyckat område vid Notholmen. 

Nordmalings kommun har utarbetat en avsiktsförklaring tillsammans med 

entreprenören för att vidare utreda förutsättningar för exploatering. Avsiktsförklaringen 

är inte juridiskt bindande för någon part. 

Nästa steg i processen är att Nordmalings kommun upprättar ett markanvisningsavtal 

tillsammans med entreprenören. Avtalet reserverar marken för entreprenören under 

aktuell period. Markanvisningsavtalet är juridiskt bindande.  

Därefter upprättas ett marköverlåtelseavtal enligt överenskommelse mellan 

Nordmalings kommun och entreprenören. 

Tjänsteskrivelsen behandlar grundläggande ekonomiska förutsättningar inför 

utarbetande av ett markanvisningsavtal. Underlaget utgår från Nordmalings kommuns 

bedömda kostnader vid egen exploatering i aktuellt område, samt marknadsvärde för 

liknande tomter i närområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta ett 

marköverlåtelseavtal tillsammans med  Seaside AB, givet att kommunen och 

entreprenören kommer överens om aktuella förutsättningar för avtalet. 

 

Allmänna utskottet beslutar att ge i uppdrag till kommunchef att till kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 januari utreda vilka krav som kan ställas vid upprättande av 

marköverlåtelseavtal. 

_____ 

Skickas till: kommunchef (beredning) 
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§ 14 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen är ett levande dokument och revideras löpande vid behov.  

 

Förslag till revidering från handläggare: 

Om en verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd gör någon förändring av 

ägarförhållanden måste den nya ägaren prövas. Ett beslut om nytt tillstånd måste sedan 

tas, samt tillståndsbeviset uppdateras. Denna delegation bör ligga på den särskilda 

handläggaren för att inte dra ut på processen då verksamheten som sådan redan prövats.   

Beslutsunderlag 

Revidering av delegationsordning, miljöinspektör 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att göra följande tillägg till delegationsordningen: 

 A 54.4: Besluta i ärenden om förändringar av ägarförhållande inom 

verksamhetsutövare med serveringstillstånd och förändring inom lokal med 

serveringstillstånd. Delegation: särskild handläggare. 8 kap 2 § AL  

_____ 
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§ 15 Dnr 67475  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden delges utskottet.  

_____ 

      

      

 

 


