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Plats och tid 
 

Oasen måndagen den 17 augusti 2020 kl. 08:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Oasen, den 20 augusti kl. 14:00 
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA SYD Paragrafer §§ 106-115 

   

Ordförande 
 
MADELAINE JAKOBSSON 

 

   

Justerare 
 
Grethel Katarina Broman 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-08-17 

  
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-08-20 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-09-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande: Madelaine Jakobsson (C) 
 Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby – Johansson (C) 
 Anna-Karin Lundberg (KD) ersätter Chatarina Gustafsson (M) 
 Grethel Broman (S) 
 Billy Moström (S) 
 
 
 
 
Övriga: Ulf Månsson, kommunchef 
 Jonas Wallin, ekonomichef § 109 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 112-114 
 Per Alfheim, GVA-chef § 111 
 Curt Byström, räddningschef § 108 
 Monica Sikström, enhetschef § 114 
 Maria Sydh, kommunsekreterare 
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§ 106 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
En (1) justerare jämte ordförande ska justera sammanträdets protokoll. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (s) utses att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C). Justeringen sker den 20 augusti klockan 14:00 på Oasen. 
_______ 
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§ 107 Dnr 47916  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar; 

- Ansökan om serveringstillstånd tas bort 
- Information om lokal trafikföreskrift § 113 läggs till 

_____ 
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§ 108 Dnr 93971  

Information 
Kommunchef Ulf Månsson delger information om: 
- Covid - 19 läget i Nordmalings kommun. Ett stabilt läge redovisas för sommaren, inga 
nya fall i kommunens verksamheter har dokumenterats. I nuläget förbereder sig 
kommunen bland annat för skolstart. 
- VAKIN, organisation och kommande beslut i ärendet (styrelseledamöter, taxor etc.) 
redovisas. 
- Ny socialchef påbörjar sin tjänst den 1 september. 
- Medborgarundersökning genomförs under hösten 2020, resultat planeras kunna delges 
vid årsskiftet. 
 
Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist delger information om: 
- Vattenverksamheter, dammar i Olofsfors samt Leduåns fiskevägar, hanteras i en 
gemensam process med externa aktörer (Länsstyrelsen mfl.) för att finna lösningar på 
problematiken i Olofsfors.  
 
Räddningschef Curt Byström delger information om: 
 - Regeringens proposition; "En effektivare kommunal räddningstjänst" som tillkommit 
som ett resultat av skogsbränderna 2014 och 2018. I denna föreslås bland annat en 
starkare statlig styrning av kommunens förebyggande verksamhet gällande skydd mot 
olyckor samt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få 
större befogenheter att styra kommunal räddningstjänst. Räddningschef bedömer att den 
största utmaningen för Nordmalings kommun är kravet på övergripande ledning dygnet 
runt, året runt. Tidsplanen för detta är 1/1 2022. Arbete med detta sker regionalt med 
representanter från alla kommuner i Västerbotten och Norrbotten.  

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______ 
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§ 109 Dnr 2020-000370 042 

Månadsrapport per juli 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om månadsrapport per juli 2020 för 
allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 
samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 
är totalt +4,5 Mkr jämfört med budget där gemensam service avviker + 2,2 Mkr samt 
sektor samhällsbyggnad +2,3 Mkr.  
 

Beslutsunderlag 
Muntligt föredragande av ekonomichef. 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Månadsrapport per juli 2020 godkänns och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
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§ 110 Dnr 2020-000242 104 

Partistöd 2021, redovisning för 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form 
av partistöd. Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts i enlighet med dess syfte. Kommunfullmäktige ska sedan besluta 
om utbetalning av partistödet.  
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-16 § 6 att partier representerade i 
kommunfullmäktige får ett grundstöd på 5000 kronor och ett mandatstöd på 8800 
kronor per mandat 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Redovisning av partistöd 2019 samt granskningsintyg, Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Liberalerna 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Moderaterna  
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Fria Demokraterna 
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Sverigedemokraterna 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja följande partistöd för år 2021 
Centerpartiet 
13 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 119 400 kr 
 
Liberalerna 
1 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 13 800 kr 
 
Moderaterna 
2 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 22 600 kr 

 
Kristdemokraterna 
1 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 13 800 kr 
 
Socialdemokraterna 
7 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 66 600 kr 
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Vänsterpartiet 
2 mandat á 8 800 
Grundstöd 5000 
Totalt: 22 600 kr 
 
 
 
 
 

Fria Demokraterna 
2 mandat á 8 800kr 
Grundstöd 5000 
Totalt: 22 600 kr 
 
Sverigedemokraterna 
3 mandat á 8 800kr 
Grundstöd 5000 
Totalt: 31 400 kr 

 

 
_____ 
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§ 111 Dnr 2020-000360 303 

 Nödvattenplan 2020-2022 

Sammanfattning av ärendet 
För att snabbt och effektivt kunna ge invånarna dricksvatten vid en krissituation, utan 
att människors hälsa och miljön påverkas, behövs en nödvattenplan. Enligt 
vattentjänstlagen är det VA-huvudmannens uppgift att vid kris leverera abonnenter 
tjänligt dricksvatten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, GVA-chef 
Nödvattenplan 2020-2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Nödvattenplan 2020-2022 med 
redaktionella ändringar. 
 
________ 
 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-17 

Sida 
11(14) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 112 Dnr 2020-000395 315 

Kommunal parkeringsövervakning 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (SFS 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning får kommunen själv 
besluta att ansvara för kommunal parkeringsövervakning. I beslutet ska anges det 
område som parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal 
parkeringsvakter som behövs där. Vidare ska parkeringsövervakningen fullgöras av 
parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften samt förordas av 
kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos kommunen, andra 
kommuner, kommunala parkeringsaktiebolag, sådana kommunala trafikaktiebolag som 
inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210) samt sådana 
bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. 

Beslutsunderlag 
Beslut om att införa kommunal parkeringsövervakning, samhällsbyggnadschef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) fastställa: 
- den kommunala parkeringsövervakningen omfattar området som motsvarar 
Nordmalings kommun, 
- parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter eller av annan teknisk 
lösning, 
- parkeringsvakter förordnas av Nordmalings kommun, 
- parkeringsövervakningen fullgörs av minst en (1) parkeringsvakt  
- samhällsbyggnadschefen delegeras om bemyndigande av parkeringsvakt 
 
_______ 
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§ 113 Dnr 2020-000369 316 

Information - Lokal trafikföreskrift 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist, informerar allmänna utskottet om arbetet 
med ny lokal trafikföreskrift. Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrift är i behov 
av att uppdateras gällande parkeringsövervakning, utryckningsfordon, tidsbegränsad 
parkering, personalparkering samt hastigheter inom tätort. Ett förtydligande av vilka 
områden som föreskriften rör behöver också utformas, detta utifrån råd från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 
 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
________ 
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§ 114 Dnr 2020-000368 289 

Användningsområde för lokalerna vid Resecentrum  

Sammanfattning av ärendet 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, informerar om möjligt användningsområde 
för Resecentrum utifrån de diskussioner som har förts med arbetsmarknadsenheten 
(AME). Dialogen med AME kommer att fortlöpa under hösten 2020. Det har även 
inkommit en skrivelse i frågan. 
Enhetschef för daglig verksamhet, Monica Sikström, informerar utskottet om 
möjligheten att involvera daglig verksamhets brukare. Många brukare är högfungerade 
och behöver få en stimulerande sysselsättning. I de fall där dagcenters verksamhet inte 
bedöms tillräcklig skulle Resecentrum kunna vara ett bra alternativ. Monica ger förslag 
på olika arbetsuppgifter som skulle kunna utföras och berättar att ett samarbete med 
arbetsmarknadsenheten (AME) skulle vara önskvärt. 
Ytterligare diskussioner kommer föras och ett förslag till beslut kommer presenteras 
utskottet vid senare tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Kerstin Richter mfl. 

Allmänna utskottets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
______ 
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§ 115 Dnr 93972  

Meddelanden 
Handlingarna finns att begära ut vid kommunkansliet: 
Migrationsverket planerar för att återuppta överföringen av kvotflyktingar till Sverige, 
Migrationsverket. 
_____ 
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