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Plats och tid 
 

Kommunkontoret måndagen den 9 mars 2020 kl. 08:30 – 12:40 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 12 mars kl. 08:00 
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_______________________________________ Paragrafer §§ 43-60 
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 Grethel Broman (S)  
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Närvarande: 
Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 
Alexander Landby Johansson (C) 

 Chatarina Gustafsson (M) 
Grethel Broman (S) 

 Billy Moström (S) 
 
Övriga Ulf Månsson, kommunchef 
 Maria Syd, sekreterare 

Annika Roos, badmästare § 45 
Viktoria Nilsson, Vännäs kommun § 45 
Sergio Bravo Josephson, Konstfack § 46 
Paula Quinones kultur- och fritidschef § 46 
Conny Nordendahl näringslivsutvecklare § 46 
Ideellt engagerad § 46 

 Jonas Wallin, ekonomichef §§ 47 - 48 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 45, § 50  
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§ 43 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet torsdagen den 12 mars kl. 
08:00 på kommunkontoret.  
      

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) torsdagen den 12 mars kl. 08:00 på kommunkontoret. 
_____ 
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§ 44 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av § 46 .  
_____ 
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§ 45 Dnr 79357  

Information 
Kommunchef Ulf Månsson informerar om:  
Beslutet om att medborgare som vistas i Covid-19 smittodrabbade områden ska stanna 
hemma från barnomsorg, skola och arbetsplatser i första hand i två (2) dagar. 
Statliga utredningen som kan påverka kommunernas hantering av slam pågår (SOU 
2020:3 Hållbar slamhantering). 
Utredningsbördan för förvaltningen är fortsatt hög.  
 
 
Badmästare Annika Roos, informerar om simhallens verksamhet 
Simhallen har öppet för allmänheten måndag - lördag. Antalet besök för 2019 uppgår 
till 19 497 personer. Simundervisning bedrivs från förskoleklass till årskurs 6. I 
högstadiet bedriver idrottslärarna undervisning i simhallen ca 4 ggr/år.  
 
 
Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare informerar om projekt för utbyggnad av 
bredband 
Ca 1600 hushåll i kommunen har bredband idag, det är ungefär hälften av alla hushåll. 
En stor del av de som valt att inte dra in bredband bor i Nordmalings tätort. På grund av 
försenade leveranser från Kina så har det uppstått vissa förseningar i installationen av 
bredband.  
 
 
Viktoria Nilsson, GIS- och mättekniker från Vännäs kommun, informerar om 
samverkan mellan "kransenkommunerna" inom GIS-området (geografiska 
informationssystem) 
I Nordmaling samt övriga kranskommuner är kartprogramvaran Geosecma under 
införande. Geasecma kommer att underlätta både delning av information med andra 
myndigheter och skapandet av underlag för kommunens egna verksamheter. 
Kommunicering via geografiska informationssystem kan även användas för att delge 
medborgare olika typer av information som exempelvis exakt position för vattenläckor, 
plats för sevärdheter etc.  
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Curt Byström, räddningschef, informerar om Covid-19 (coronaviruset) 
Smittskyddsläget följs på lokal, regional och internationell nivå och behovet av 
information kan komma att öka. Ledningsgruppen har inplanerade uppföljningar med 
anledning av Covid – 19.  
_____      
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§ 46 Dnr 91565  

Information - projektansökan Gestaltade livsmiljöer Lögdeälven 

Sammanfattning av ärendet 
Sergio Bravo Josephson, lektor vid Konstfack, informerar om projektansökan 
Gestaltande Livsmiljöer Lögdeälven. Finansiärer i projektet är Boverket, ArkDes 
Formas, Riksantikvarieämbete och Statens konstråd.  
Projektansökan fokuserar bland annat på upprättandet av en samlingslokal som 
forskningscenter för lärosäten, användning av arkitekturen längs vandringslederna samt 
vandringsleden och älven som offentligt rum. 
 

Beslutsunderlag 
Projektansökan Gestaltande Livsmiljöer Lögdeälven,  Sergio Bravo Josephson 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet ställer sig positiva till presenterad projektansökan och förvaltningen 
uppdras att skriva fram en avsiktsförklaring. 
______ 
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§ 47 Dnr 2020-000082 042 

Månadsrapport per februari 2020 - gemensam service 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om månadsrapport per februari 2020 
för allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 
samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 
är totalt +1,6 Mkr (gemensam service + 1,0 Mkr samt sektor samhällsbyggnad + 0,6 
Mkr).  
 
En skriftlig rapport delges kommunstyrelsen inför sammanträdet 2020-03-23.  
      

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet och månadsrapport för gemensam service 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____      
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§ 48 Dnr 2020-000083 042 

Årsredovisning 2019  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om årsredovisningen för 2019. 
Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden är totalt -3,7 Mkr 
(gemensam service +3,5 Mkr samt sektor samhällsbyggnad -7,2 Mkr).  
Den skriftliga rapporten med kommunens sammantagna utfall kommer att finnas 
tillgänglig för kommunstyrelsen 2020-03-23. 
 
      

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 49 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 
sammanträde har förslag till revidering gällande allmän administration, 
personalärenden, handläggning av parkeringstillstånd samt individ- och 
familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning 
Delegationsordning  - förslag på revideringar 
Delegationsordning 191017 
Bakgrund till förslaget till revideringar av delegationsordningar 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner följande revideringar av delegationsordningen: 
- Ö 1.5 (s.10) Revidering av styrdokument (mindre redaktionella justeringar ska enligt 
förslag få göras av handläggare samt att mindre revideringar som inte medför väsentlig 
förändring ska enligt förslag beslutas av respektive utskott) 
- Ö 1.8 (s.10) Tillägg av kommentar gällande att remisser av tillfällig karaktär eller 
ringa betydelse ej registreras utan gallras vid inaktualitet 
- A 2.1 (s. 19) Förslaget är att stryka delen som rör beslut om pott och fördelning som 
allmänna utskottet har delegation på. 
- A 18.4 (s.33) I förslaget har denna punkt lagts till delegationsordningen som föreslår 
att administratör också ska ha delegation att besluta kring överklagande av beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
- S 3.17 (s.116) Gällande beslut om ersättning till familjehem där socialsekreterare 
föreslås få delegation att besluta om ersättning 3000 kronor/månad över norm och 
riktlinjer (se bifogad bakgrund för mer information) 
- S 3.45 (s.121) Förslaget är att lägga till denna punkt som gäller att IFO-chef och 1:e 
socialsekreterare får delegation att besluta om att uppföljning ska ske även om en 
utredning gällande ett barns behov av stöd och skydd avslutats utan beslut om insats   
_____ 
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§ 50 Dnr 2020-000084 023 

Resurstillsättning området tillsyn, sektor samhällsbyggnad 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsarbetet inom sektor samhällsbyggnads verksamhetsområden plan och bygg 
samt miljö och hälsa uppfyller endast med svårighet de lagkrav som ställs på 
kommunens åtaganden i tillsynsarbetet. Situationen resulterar i stressrelaterade 
arbetsmiljöproblem i ökande omfattning. En översyn av resursbehov visar att en 
resursförstärkning är nödvändig inom båda ansvarsområdena för att uppfylla lagkrav 
och skapa kontinuitet i verksamheten.      
 

Förvaltningens förslag 
Resurssättningen inom plan och bygg samt miljö och hälsa utökas med en 
byggnadsinspektör respektive en miljöinspektör.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 

Allmänna utskottets beslut 
Partierna ges möjlighet att överlägga ärendet fram tills kommunstyrelsens sammanträde 
den 23 mars 2020.  
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
_____ 
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§ 51 Dnr 2020-000104 004 

Digital signering 

Sammanfattning av ärendet 
Genom politiskt beslut kan kommunen fastställa att alla dokument och beslut som tas 
fram inom kommunens system, och där den enskilde loggat in med sitt användarnamn 
och lösenord, kan anses vara digitalt signerade. Därmed behöver de ej skrivas under 
manuellt av handläggaren eller tjänsteperson. 
Digitala ansökningar som inkommit till kommunen kan sedan behandlas och stämplas 
digitalt. I och med detta får även beslut fattade inom kommunens organisation 
kommuniceras digitalt.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att alla dokument och beslut som genererats inom kommunens datasystem kan anses 
vara digitalt stämplade vid ankomst samt digitalt signerade vid beslutfattande. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Byggnadsinspektör 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Att alla dokument och beslut som genererats inom kommunens datasystem kan anses 
vara digitalt stämplade vid ankomst samt digitalt signerade vid beslutfattande. 
_____ 
 
 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-03-09 

Sida 
15(25) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 52 Dnr 2019-000388 179 

Redovisning av rengörings- och brandskyddskontrollverksamhet 2019, 
del av Länsstyrelsen Västerbottens tillsyn 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningschef informerar om antal genomförda brandskyddskontroller 2019. Detta är 
en återkoppling av den kritik som Länsstyrelsen Västerbotten framförde i samband med 
tillsyn av kommunens arbete med uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor under 2018. 
 
Antal genomförda kontroller 2019 
För perioden juli - september uppgår dessa till 102 st.  
För perioden oktober - december uppgår dessa till 126 st. 
Under 2019 är 97.7 procent av planerade brandskyddskontroller genomförda. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, räddningschef 
Statistik för redovisning till Länsstyrelsen Västerbotten, räddningschef 
Tillsyn av kommunens arbete med uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, Länsstyrelsen Västerbotten 
 

Allmänna utskottets beslut 
Redovisning av genomförda brandskyddskontroller 2019 läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 53 Dnr 2020-000080 469 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel  

Sammanfattning av ärendet 
Affären i Nordmaling Drift AB har den 10 september 2019 ansökt om tillstånd enligt 5 
kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid butiken 
ICA Supermarket, på Butiksgatan 2 i Nordmaling.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, särskild handläggare 
Utredning, särskild handläggare 

Allmänna utskottets beslut 
Affären i Nordmaling Drift AB (559047-2626) beviljas tillstånd att bedriva detaljhandel 
med tobaksvaror vid butiken ICA Supermarket, Butiksgatan 2, 914 31 Nordmaling. 
Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress.  
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088).  
 
Motivering till beslut  
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd 
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs 
enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i lagen. Allmänna Utskottet bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna 
uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande 
produkter och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.  
_____   
Skickas till: 
Affären i Nordmaling Drift AB 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Folkhälsomyndigheten  
Polismyndigheten 
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§ 54 Dnr 2020-000088 469 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel  

Sammanfattning av ärendet 
Nyåkersbygdens ekonomiska förening har den 15 oktober 2019 ansökt om tillstånd 
enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid 
butiken Handlarn Nyåker, på Byvägen 68 i Nyåker.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, särskild handläggare 
Utredning, särskild handläggare 
 

Allmänna utskottets beslut 
Nyåkersbygdens ekonomiska förening (769611-4151) beviljas tillstånd att bedriva 
detaljhandel med tobaksvaror vid butiken Handlarn Nyåker, Byvägen 68, 914 94  
Nyåker. Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress.  
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088).  
 
Motivering till beslut  
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd 
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs 
enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i lagen. Allmänna Utskottet bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna 
uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande 
produkter och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.   
_____ 
Skickas till: 
Nyåkersbygdens ekonomiska förening 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Folkhälsomyndigheten  
Polismyndigheten 
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§ 55 Dnr 2020-000078 805 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ansökningar om bidrag för verksamhetsstöd till kulturföreningar för 2020. 
 
KF Huset Klöse 
Ansöker om 50 000 kr, för delfinansiering av en konst- och kulturfestival under juli 
månad (tis-sön), med ett stort utbud av aktiviteter och konstuttryck riktade mot olika 
målgrupper (från barnfamiljer, till unga vuxna, och vuxna). 
 
Kreativa aktörer i Nordmaling 
Ansöker om 7 000 kr, för att fortsätta arbetet att utöka dess målgrupp till barn och unga. 
Samt för genomförande av den årliga konst- och hantverksrundan. 
 
Nordmalings konstförening  
Ansöker om 20 000 kr för att använda under bland annat en utställning under 
hemvändarveckan, öppet under 6 juni, utlottning av verk till medlemmar under 
skyltsöndagen och andra utställningar. 
 
Nordmalings Musik och Teaterförening  
Ansöker om 40 000 kr för att genomföra ca18-20 föreställningar spridda i olika delar av 
kommunen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan om föreningsbidrag - KF Huset i Klöse 
Ansökan om föreningsbidrag - Kreativa aktörer i Nordmaling (KAN) 
Ansökan om föreningsbidrag - Nordmalings konstförening 
Ansökan om föreningsbidrag - Nordmalings Musik och teaterförening 

Allmänna utskottets beslut 
Följande föreningar beviljas föreningsstöd: 
KF Huset i Klöse  beviljas 50 000 kr. 
Kreativa aktörer i Nordmaling (KAN) beviljas 7 000 kr. 
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Nordmalings konstförening beviljas 20 000 kr. 
Nordmalings Musik och Teaterförening beviljas 40 000 kr. 
 
Totalt beviljas bidrag om 117 000 kr, medlen tas från budgeterade medel för 
föreningsstöd. 
_____ 
Skickas till: berörda föreningar 
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§ 56 Dnr 2019-000680 311 

Ansökan om medfinansiering för reparation av bro över Leduån 

Sammanfattning av ärendet 
Ledusjö samfällighet ansöker om medfinansiering för att kunna reparera en samfälld 
bro över Leduån. Ledusjö by har ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet 
(Jordbruksverket). En förutsättning för detta bidrag är medfinansiering från annan 
offentlig aktör. Ledusjö by söker därför 39 200 kr från Nordmalings kommun.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att bifalla medfinansiering om 39 200 kr då brons reparation stärker den småskaliga 
infrastrukturen i kommunen samt på grund av att det skulle främja utvecklingen av 
friluftslivet och besöksnäringen.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Karta över Ledusjö, kultur- och fritidschef 
LONA Leader Slutrapport, kultur- och fritidschef 
Ansökan till Nordmalings kommun, Ledusjö samfällighet 
 

Allmänna utskottets beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra finansieringen av de 39 200 kr med 
medelsanvisning till kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars. Kommunstyrelsen 
fattar därefter beslut.   
_____ 
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§ 57 Dnr 2020-000079 804 

Ansökan om övrigt föreningsstöd 2020, D7 Bygden 

Sammanfattning av ärendet 
D7 Bygdens intresseförening har sedan 2013 arbetat med att via projekt öka kännedom 
om området för att öka inflyttning och bosättning. Exempel på detta har varit att ta fram 
informationsmaterial för marknadsföring, hemsida på tyska och engelska, information 
och cafékvällar. Man har även inventerat fastighetsbeståndet, samt undersökt 
finansieringslösningar för att kunna presentera för intressenter av tomter. I nästa steg 
planerar man en rundresa med buss 23 maj. Denna rundresa från Umeå kommer att gå 
via alla byar i D7 och efter Öreälven upp mot Tallbergsbroarna. Målet är att väcka 
intresse för att bo och verka i Nordmaling och D7 bygden 
För att kunna genomföra denna aktivitet ansöker föreningen om ett bidrag om 10 000 
kr.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att bifalla ansökan för 10 000 kr. Nordmalings kommun ska anges som medarrangör. 
Utrymme finns i avsatta medel för kategorin övrigt föreningsbidrag (100 000 kr)    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan om föreningsbidrag - D7Bygdens intresseförening 
D7Bygdens intresseförening - ekonomirapport 
D7Bygdens intresseförening - verksamhetsberättelse 2018 
D7Bygdens intresseförening - Öreälvsresan 2020-05-23 
 

Allmänna utskottets beslut 
D7Bygdens intresseförenings beviljas föreningsstöd om 10 000 kr för Öreälvsresan 
2020-05-23 med villkoret att Nordmalings kommun anges som medarrangör. 
Medel belastar kategorin övrigt föreningsbidrag. 
______    
Skickas till: kultur- och fritidschef, D7 Intresseförening 
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§ 58 Dnr 2020-000095 009 

Förslag på revidering av regler för E4-skyltar (infartsskyltar) 

Sammanfattning av ärendet 
Regler för digitala infartsskyltar, dvs E4-skyltarna, fastställdes 2015 i samband med att 
skyltarna togs i bruk. Skyltarna är en bra plats för exponering av budskap för olika 
former av evenemang i kommunen.  

 
Förvaltningens förslag 
För att användningen ska bli meningsfull under högsäsong behöver antalet samtidiga 
budskap begränsas liksom hur lång tid varje budskap kan visas. Det är också lämpligt 
att varje arrangör endast kan boka ett budskap åt gången så att tiden fördelas rättvist. 
Med anledning av detta föreslås ett antal revideringar av regler för E4-skyltar (se 
tjänsteskrivelse).   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunikatör 
Regler digitala infartsskyltar 

Allmänna utskottets beslut 
Regler för digitala infartsskyltar, DNR 2015-596 105 revideras så att kapitel 4 lyder: 
 (”typ 1”) Kommunal samhällsinformation, krisinformation eller information om 
evenemang. 
(”typ 2”) Samhällsinformation och krisinformation från  myndigheter. 
(”typ 3”) Information från föreningar/organisation/företag inom Nordmalings kommun. 
 
Begränsning 
Ett budskap av typ 3 visas under maximalt 14 dagar. Om inte annan visningsperiod 
överenskommes så visas budskapet under 14 dagar med evenemangsdagen som sista 
dag. 
På skyltarna visas en slinga med budskap, ett i taget. Slingan kan maximalt innehålla 
fem olika budskap av typ 3 (information från föreningar / organisation / företag), alla 
med samma visningslängd (20 sekunder var). Till detta kan komma budskap av typ 1 
eller typ 2 med varierande visningslängd. 
I de fall när meddelanden av typ 1 eller typ 2 behöver prioriteras kan publicering av 
meddelanden av typ 3 skjutas fram, avbrytas eller ställas in. 
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Varje arrangör kan boka exponering av endast ett budskap i taget. Först när visningen 
av ett budskap är avslutad kan nästa bokas. 
_____ 
Skickas till: 
Kommmunikatör 
Nämndskansli 
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§ 59 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 
Inga inbjudningar som är aktuella för allmänna utskottet har inkommit.  

 
_____ 
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§ 60 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Inga meddelanden noteras till protokollet. 
_____ 
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