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Närvarande: 

Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C)  

Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Ingemar Sandström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Inger Sellgren (C) 

Matz Johansson (C) 

Jerry Agestedt (C) ersätter Tomas Sandström (C) 

Anders Jonsson (C) 

Staffan Nyblom (C) 

Ulf Johansson (C) 

Torbjörn Nygren (C) ersätter Julina Nordberg (C)  

Gunnar Hörnlund (C) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S), ordförande 

Anders Olsson (S)  

Gerd Lindgren (S) 

Stefan Gustafsson (S) 

Carin Ahlfeldt (S) 

Björn Forsberg (S) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Jan Persson (M) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Maria Lundqvist Brömster (L) ersätter Jörgen Forsgren (L) 

Martin Jansson (-)  

Bo Bäck (SD) ersätter Gert Karlsson (SD)  

Mikael Larsson (SD) 

Niklas Vestermark (V) 

Anna-Britt Coe (V) 

Monica Jonsson (FD) 

Eleanor Bodel (FD)  

 

Övriga Bertil Löweneke (M), demokratiberedningens ordförande §206 

 Ulf Månsson, kommunchef, § 209 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef, § 209 

Susann Hansson, tf. socialchef, § 209 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef§ 209 
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§ 203 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.  

_____ 
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§ 204 Dnr 59913  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande Billy Moström (S) ska utses för att justera 

protokollet kl. 13:00 på kommunkontoret den 16 december.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Chatarina Gustafsson (M) och Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 16 

december kl. 13:00 på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 205 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer upprättad föredragningslista utan förändring.  

_____ 
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§ 206 Dnr 80314  

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om 

demokratiberedningens arrangemang "Seniorernas inflytande i Nordmalings politik" 

som genomfördes den 26 november. Ett lyckat arrangemang med ca 150 deltagare. 

_____ 
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§ 207 Dnr 2017-000487 311 

Svar på medborgarförslag - Sune Jonssons väg 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att väg 353 från Nordmaling – 

Baggård - Nyåker och Agnäs till Bjurholm ges namnet ”Sune Jonssons väg” och skyltas 

i enlighet med detta. Vägen ansluter i Bjurholm till konstvägen ”7 Älvar”.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att avslå ansökan då Nordmalings kommun inte 

har resurser för att bekosta projektet eller vara projektägare. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 20189-11-25 

Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef, 2019-10-09 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-10-23 

Medborgarförslag, 2017-10-06 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1.  Avslå den del av förslaget som avser att döpa om väg 353 då det är Trafikverkets 

väg, ej kommunens.  

 2. Bifalla den del av medborgarförslaget som avser att lyfta fram kulturarvet efter Sune 

Jonsson. Fortsatta kontakter tas för att undersöka möjligheten att genomföra idén om ett 

koncept kring en ”Sune Jonssons-väg” även om detta inte skulle bli det formella namnet 

på sträckan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den del av förslaget som avser att döpa om väg 353 avslås då det är Trafikverkets 

väg, ej kommunens.  

 2. Den del av medborgarförslaget som avser att lyfta fram kulturarvet efter Sune 

Jonsson bifalles. Fortsatta kontakter ska tas för att undersöka möjligheten att genomföra 

idén om ett koncept kring en ”Sune Jonssons-väg” även om detta inte skulle bli det 

formella namnet på sträckan. 

_____ 

Skickas till: förslagsställaren, kultur- och fritidschef 
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§ 208 Dnr 81613  

Inkomna frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor har inkommit. 

____ 
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§ 209 Dnr 2019-000581 041 

Information - Verksamhetsplan 2020  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens antagna verksamhetsplan avseende 2020 redovisas 

kommunfullmäktige. 

Verksamhetsplanen anger inriktningen för planerad verksamhet utifrån beslutad budget 

samt övergripande målsättning. Budget 2020 beslutades i juni 2019 och anger 

resultatnivå samt medelsanvisning till respektive verksamhetsområde. Den beslutade 

resultatnivån för 2020 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen och 

medelsanvisning en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. En tydlig 

effektivisering inom samtliga verksamhetsområden kommer krävas för att nå en budget 

i balans 2020. 

Tre nya perspektiv kommer att påverka och genomsyra verksamheten under 2020. 

Dessa är Agenda 2030, att barnkonventionen blir lag samt jämställdhet genom projektet 

"Modellkommun". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Verksamhetsplan 2020, reviderad efter kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, 

kommunchef 

Protokollsutdrag 2019-11-25, kommunstyrelsen 

Förslag- Verksamhetsplan 2020,  

Protokollsutdrag 2019-11-11, allmänna utskottet 

Protokollsutdrag 2019-11-06, barn- och utbildningsutskottet 

Protokollsutdrag 2019-11-05, sociala utskottet 

 

Yttrande under sammanträdet 

Med kommunfullmäktiges godkännande yttrar sig kommunchef samt följande 

sektorchefer Torsten Lindqvist, Thomas Berglund och Susann Hansson. 

Under informationsärendet yttrar sig även Niklas Vestermark (V), Maria Lundqvist 

Brömster (L), Monica Jonsson (FD) och Madelaine Jakobsson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

____ 
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§ 210 Dnr 2019-000602 045 

Revidering av borgen för Nordmalings Hus 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om utökad borgen för Nordmalingshus AB till 

totalt 130 000 000 Mkr. Borgensbeslutet gäller tillsvidare om inte kommunfullmäktige 

fattar nytt beslut. 

Kommuninvest har uppmärksammat Nordmalings kommun att beslutet angående 

borgen måste förtydligas och fastställas till att avse en så kallad proprieborgen.   

En proprieborgen innebär att borgensmannen kan krävas direkt, utan 

att borgenären behöver bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Tjänsteskrivelse - Proprieborgen Nordmalingshus AB, ekonomichef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalingshus 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 130 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ingår såsom för egen skuld borgen för Nordmalingshus AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 130 000 000 kr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

_____ 

Skickas till: ekonomichef (för vidare exp.), Nordmalings Hus styrelse (fk) 
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§ 211 Dnr 2019-000558 113 

Avsägelse av uppdrag i Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Sammanfattning av ärendet 

Följande avsägelser har inkommit och ska behandlas av kommunfullmäktige: 

Chatrina Strandberg (L), ledamot Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Reidar Axelsson (S), ledamot Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Jenny Sjöström (KD), suppleant Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av inkomna avsägelser Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum, 

kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelser för Chatrina Strandberg, Reidar Axelsson och Jenny Sjöström i Stiftelsen 

Olofsfors Bruksmuseum godkänns. 

______ 

Skickas till: berörda förtroendevalda 
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§ 212 Dnr 2019-000557 113 

Val av ledamöter och suppleant i Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände i föregående ärende § 211  två (2) avsägelser för 

ledamöter och en (1) avsägelse för suppleant i Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. Två 

(2) nya styrelseledamöter samt en (1) suppleant behöver därmed utses. Förslag till 

suppleant avvaktas dock då Kristdemokraterna ännu inte har en kandidat att presentera. 

 

Yttranden under sammanträdet 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig valberedningens ordförande 

Kerstin Sjöström (c) och förslår följande ledamöter till Stiftelsen Olofsfors 

Bruksmuseums styrelse: 

- Kent Fällström (S) 

- Maria Lundqvist Brömster (L) 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kent Fällström (S) och Maria Lundqvist Brömster (L) väljs till nya styrelseledamöter i 

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. 

_____ 

 Skickas till: berörda ledamöter, Stiftelsen Olofsfors Bruk  
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§ 213 Dnr 2019-000561 003 

Ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagens 4 kap. 28§ kan de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige, men ej har ledamot eller ersättare i nämnd, genom särskilt beslut i 

kommunfullmäktige eller genom arbetsordningen för fullmäktige ges möjlighet att 

närvara vid nämndssammanträden. Ett sådant beslut, som gav Liberalerna rätt till 

insynsplats, fastställdes i fullmäktige 2018-11-05. Syftet med insynsplatsen är att 

inhämta information, den förtroendevalda får alltså inte delta i beslut. 

Liberalerna har stället en förfrågan om möjligheten att utse en ersättare för den 

ordinarie förtroendevalda som innehar en insynsplats i kommunstyrelsen. Ersättaren 

skulle då träda in på insynsplatsen när den ordinarie inte har möjlighet att närvara. Det 

som gäller för insynsplats enligt kommunallagen och beslut i fullmäktige 2018-11-05 

skulle då också gälla för ersättaren.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-11-25 

Tjänsteskrivelse - Ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Det parti som har rätt till insynsplats ges också rätt att välja en ersättare för 

insynsplatsen i kommunstyrelsen. Ersättare kallas då av den som innehar ”ordinarie” 

insynsplats när denne inte kan närvara.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Möjlighet att välja en ersättare för insynsplatsen i kommunstyrelsen godkänns. Ersättare 

kallas av den som innehar insynsplatsen när denne inte kan närvara.  

______   

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 214 Dnr 2019-000560 113 

Val av ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen mandatperioden 

2018- 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Efter beslut i föregående ärende § 213 ges möjlighet att välja en ersättare till 

insynsplatsen i kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår Östern Strömberg (L) som ersättare för Bertil 

Karlsson (L) som innehar ordinarie insynsplats i kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Östern Strömberg (L) väljs som ersättare för Bertil Karlsson (L) som innehar ordinarie 

insynsplats i kommunstyrelsen. 

_____ 

Skickas till: gruppledare, Östen Strömberg (L), Bertil Karlsson (L)  
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§ 215 Dnr 2019-000209 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 

beträffande ej verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 

av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.       

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS, 2019-09-30      

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-09-30 redovisas 

kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS.     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 

Skickas till: socialchef (för vidare exp.)  
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§ 216 Dnr 2019-000207 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 

beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis.      

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL, 2019-09-30   

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-09-30 redovisas 

kommunfullmäktige. enligt 16 kap. 6 f-h § SoL.      

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 

Skickas till: socialchef (för vidare exp.)  
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§ 217 Dnr 2019-000569 140 

Interpellation- Resecentrum 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation är ställd av Billy Moström (S) till kommunstyrelsens ordförande 

Madelaine Jakobsson (C): 

” Majoriteten i kommunfullmäktige beslutade att avveckla verksamheten vid 

Nordmalings resecentrum, ett olyckligt beslut då resecentrum är ett nav i kommunen 

och många besökare passerar resecentrum. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att 

det byggdes ett resecentrum i samband med byggandet av Botniabanan. Resecentrumet 

är ett ansikte utåt, både för kommuninvånarna liksom besökarna.  

Besparingar för att få en ekonomi i balans kunde ha gjorts genom att öka internhyrning 

i kommunens fastigheter istället för att hyra externt, då det gäller kommunal 

verksamhet.  

En möjlighet kunde ha varit att koncentrera turistinformation till resecentrum för att öka 

attraktionen, informationen, försäljningen och då kunna behålla ett öppet resecentrum 

för både resande och turister. 

Följande frågor önskar jag svar på: 

1. Hur mycket intäkter har bussgodset inbringat kommunen? 

2. Hur mycket har försäljningen i kiosken inbringat kommunen? 

3. Har biljettförsäljningen kopplat till Y-buss, Länstrafiken och tågtrafiken genererat 

intäkter, och i så fall hur mycket? 

4. Kommer det uppstå nya kostnader i form av städning av lokaler och toaletter? 

5. Kommer det behövas ombyggnationer? Om så är fallet, till vilken kostnad? 

6. Risken för skadegörelse och klotter ökar markant när det inte finns bemanning på 

resecentrum, har du någon idé hur detta ska motverkas?” 

 

Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C): 

"Vi i majoriteten anser också att vårt resecentrum är viktigt för kommunen, men vi 

befinner oss i ett oerhört tufft ekonomiskt läge och då måste man vända på alla stenar. 

Att flytta verksamheter från extern förhyrning till intern är något som 

lokalförsörjningsgruppen jobbar hårt med och där flera verksamheter redan har flyttat 

till kommunens egna lokaler. Resecentrum har redan fungerat som turistinformation 

idag så det är ingen verksamhet man skulle kunna flytta dit. Vad som kommer ske med 

resecentrum och de lokalerna framöver är inte klart. Det är en fråga som det kommer 
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fortsätta jobbas med. Kostnaden för lön då det gäller resecentrum är 1 125 000 kronor 

och det är i förhållande till det man måste se eventuella intäkter. 

Svar på frågorna: 

1. Bussgods ger en årlig intäkt på 144 000 kronor. Till det tillkommer en 

provisionsbaserad ersättning vid ökad godsvolym. Den provisionsbaserade intäkten 

utföll senast första halvåret 2017 till ett belopp på 258 kr. 

2. Kioskförsäljningen har inte genererat ett positivt försäljningsnetto, sett över den 

tidsperiod verksamhet har bedrivits. Nettointäkter för kioskverksamheten har under 

åren varierat, från ett överskott på 7000 kronor till ett underskott på 76 000 kronor. 

3. Intäkter från biljettförsäljning är i storleksordningen 15 000 kr. Därefter avgår 

licenskostnader på 8 800 kronor för Linkonline, biljettbokningssystem. 

4. Lokalvård kommer att köpas internt, ca en timme per dag till en kostnad på ca 60 000 

kronor per år. 

5. Inga ombyggnationer är planerade i samband med att verksamheten avvecklas. 

Översynen har pekat på skötsel av toaletter som ett eventuellt problemområde och 

installation av SMS-styrda lås kan i så fall vara aktuellt. Kostnad ca 25 000 kronor. 

6. Risken för skadegörelse ökar med minskad närvaro vid Resecentrum. Under 2020 

kommer avtal fortsatt att tecknas med PRO Nordmaling, som möjliggör närvaro vid 

Resecentrum under delar av dagen och som därmed minskar risken för skadegörelse."  

Beslutsunderlag 

Interpellation, Billy Moström (C) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Billy Moström (S), Madelaine Jakobsson (C), 

Niklas Vestermark (V) och Eleanor Bodel (FD).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad då ingen ledamot begär ordet. 

_____ 
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§ 218 Dnr 2019-000661 750 

Interpellation - Självmordsprevention 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation är ställd av Maria Lundqvist Brömster (L) till kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine Jakobsson (C): 

"Enligt WHO tar cirka en miljon människor i världen sina liv varje år och tio gånger 

fler gör självmordsförsök. Under 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 

1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med trettio personer jämfört med året 

innan. Det är ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. 

Cirka 15 000 personer om året gör självmordsförsök och cirka 150 000 har allvarliga 

självmordstankar. I Sverige har vi idag nära sex gånger fler självmord än döda i 

trafiken.  Självmord är ett alltså ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. 

För några år sedan hade kommunfullmäktige i Nordmaling besök av Suicide Zero. Det 

var en föreläsning som väckte många känslor och tankar. Flera av  ledamöterna som 

deltog påpekade hur viktigt det var att också kommunen tog ett ansvar i denna fråga. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande: 

1.  Arbetar kommunen med självmordsprevention och i så fall hur? 

2.  Har kommunen en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord.  

3.  Finns det någon samverkan med räddningstjänsten, polisen, akutsjukvården i 

samband med  larm vid självmordsrisk." 

 

Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C): 

"Jag håller med om att självmord är ett stort samhälls – och folkhälsoproblem och det 

var också därför jag bjöd in organisationen Suicide Zero till Nordmalings kommun och 

till kommunfullmäktige för att öka kunskapen hos oss alla och för att lyfta upp frågan 

på agendan i kommunen. Därefter har arbetet inte riktigt tagits vidare. 

 

1. Arbetet med detta är ett utvecklingsområde för kommunen. Ett stort ansvar i denna 

fråga ligger hos primärvården som remitterar till psykolog, ansvarar för medicinering 

etc. IFO får ofta inte kännedom om detta, ibland kan det framkomma i vissa ärenden. 

Även i skolan jobbar man med de här viktiga frågorna, kuratorerna är noga med att 

ställa frågor till eleverna när det handlar om deras mående och BUP kontaktas alltid om 
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det uttrycks tankar kring självmord. När det gäller preventiva åtgärder så finns 

programmet ”Ung hälsa” i skolan. Det innebär att alla sjuor jobbar kring mående-frågor 

(sömn, stress, strategier att ta till vid ångest etc) Tidigare kördes DISA i åk 6 och det är 

ännu tydligare kopplat till att förebygga självmord, men verksamheten tycker att den 

nya modellen är bättre. 

2. Nej, kommunen har inte någon handlingsplan, men vi behöver ta fram en. 

3. Det finns inte ett organiserat samarbete, men bör vara ett samarbete både mellan 

dessa aktörer i dessa frågor och mellan kommunens olika verksamheter samt föreningar 

och andra organisationer."  

Beslutsunderlag 

Interpellation, Maria Lundqvist Brömster (L) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Maria Lundqvist Brömster, (L) Madelaine 

Jakobsson (C) och Monica Jonsson (FD).  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad då ingen ledamot begär ordet. 

_____ 
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§ 219 Dnr 2019-000572 190 

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2019 ingår Örnsköldsvik kommun i den gemensamma 

överförmyndarnämnden tillsamman med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, 

Vindelns och Vännäs kommun. Det nya avtalet från 2020-01-01 innebär att Umeå 

kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden med kontor i både Umeå och 

Örnsköldsvik.      

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Samverkansavtal - gemensam överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut - reviderat samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämndens beslut om förslag till revidering av  

2019-10-23 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun beslutar att godkänna samverkansavtal 

med tillhörande bilaga 1 from 1 januari 2020 om gemensam överförmyndarnämnd 

mellan Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns, Vännäs och 

Örnsköldsvik kommuner.  

Beslutet gäller under förutsättning att ovanstående kommuner fattar motsvarande 

beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Samverkansavtal med tillhörande bilaga 1 from 1 januari 2020 om gemensam 

överförmyndarnämnd mellan Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns, 

Vännäs och Örnsköldsvik kommuner godkänns.  

 

Beslutet gäller under förutsättning att ovanstående kommuner fattar motsvarande 

beslut. 

_____ 

Skickas till: Åsa Pålsson Ståhe, Överförmyndarnämnden 
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§ 220 Dnr 2019-000595 406 

Renhållnings- och avfallstaxor  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 174 att utsortering av matavfall ska ske 

från och med 2020-03-01. I och med detta måste en renhållnings- och avfallstaxa för 

2020 med start den 1 mars antas.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 

Förslag till ny Renhållnings- och avfallstaxa 2020-03-01, dokid 89670 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer renhållnings- och avfallstaxan enligt förslag med 

implementering  från 2020-03-01. 

Taxan utvärderas efter 1-års drift för eventuell justering. 

 

Yttrande under sammanträdet 

I samband med fullmäktiges hantering av ärendet så yttrar sig Bo Bäck (SD).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Renhållnings- och avfallstaxan fastställs enligt förslag, med implementering  från 2020-

03-01. 

Taxan utvärderas efter 1-års drift för eventuell justering. 

_____ 

Skickas till: gva-enheten (implementering), samhällsbyggnadschef (fk)  
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§ 221 Dnr 2019-000579 049 

Revidering av avgifter och allmänna villkor för bredband 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna villkor och avgifter för bredband behöver revideras för att harmonisera med 

gällande lagstiftning och på ett mer jämlikt sätt fördela kostnader mellan de som 

ansöker om bredbandsanslutning. I förslaget finns en förändring av avgifter för att 

fördela kostnader för grävning fram till anslutningspunkt samt ta bort den avgift som 

tidigare funnits för återanslutning (om du sagt upp ditt bredband men vill koppla upp 

dig igen). Förslaget innebär också en förkortad uppsägningstid.  

Beslutsunderlag 

Prisbild för anslutningar till kommunens bredbandsnät, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2019-11-25 

Protokollsutdrag 2019-11-11 § 129 

Tjänsteskrivelse - Revidering av avgifter och allmänna villkor för bredband, 

bredbandssamordnare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande ändringar av 

avgifter och allmänna villkor för bredband:       

1.Förtätning av bredbandsnätet utifrån redan befintligt stamnät.  

Max avstånd till närmast befintlig anslutningspunkt 500 m.   

Kostnad för anslutning av fastighet 14 500 – 20 000kr beroende på viket område 

Avstånd över 500 m offereras 

Förläggningskostnader (grävning, nedläggning av kanalisation samt återställning) från 

befintlig anslutningspunkt till fastighet tillkommer.  

 

2.Avgifter för bredband vid överlåtelse av fastighetskontrakt samt nyinträde efter 

uppsägning tas bort. 

 

3.Uppsägningstid för bredband fastställs till 1 månad enligt lag (2003:389) kap. 5 15b§ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande ändringar av avgifter och allmänna villkor för bredband fastställs:       

1. Förtätning av bredbandsnätet utifrån redan befintligt stamnät.  
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Max avstånd till närmast befintlig anslutningspunkt 500 m.   

Kostnad för anslutning av fastighet 14 500 – 20 000kr beroende på viket område 

Avstånd över 500 m offereras 

Förläggningskostnader (grävning, nedläggning av kanalisation samt återställning) från 

befintlig anslutningspunkt till fastighet tillkommer.  

 

2. Avgifter för bredband vid överlåtelse av fastighetskontrakt samt nyinträde efter 

uppsägning tas bort. 

 

3. Uppsägningstid för bredband fastställs till 1 månad enligt lag (2003:389) kap. 5 15b§ 

_____ 

Skickas till: bredbandssamordnare (för implementering och spridning) 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 
Sida 

27(30) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 222 Dnr 2019-000640 040 

Taxa för livsmedelskontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 

nya kontrollförordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 

annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.  

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 

även efter den 14 december 2019 behöver taxabestämmelser och delegationsordning 

anpassas till den nya EU-förordningen. Förslaget till taxa utgår från SKL:s mall med 

vissa justeringar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse taxa för livsmedelskontroll, miljöinspektör 

Tjänsteutlåtande,  miljöinspektör 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

-Taxan för Nordmalings kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen i 

enlighet med det bilagda förslaget antas, 

- Rättviksmodellen implementeras gällande taxor inom livsmedelstillsyn när det 

möjliggörs genom nödvändig lagändring, tidigast år 2021 

- Paragrafen gällande taxan förklaras omedelbart justerad. 

- Taxan börjar gälla den 1 januari 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för Nordmalings kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen i 

enlighet med det bilagda förslaget antas, 

2. Rättviksmodellen implementeras gällande taxor inom livsmedelstillsyn när det 

möjliggörs genom nödvändig lagändring, tidigast år 2021 

3. Paragrafen gällande taxan förklaras omedelbart justerad. 

4. Taxan börjar gälla den 1 januari 2020  

_____  

Skickas till: miljöenheten (verkställande), samhällsbyggnadschef (fk)  
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§ 223 Dnr 2019-000649 311 

Anmälan av medborgarförslag angående övergångsställe mellan 

Resecentrum och Cirkel K 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om övergångsställe mellan Resecentrum och Circle K har 

inkommit till kommunkansliet och överlämnas till kommunfullmäktige för anmälan och 

beslut om vidare hantering.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Övergångsställe mellan Resecentrum och Cirkel K 

 

Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen 

för hantering och beslut. Detta på grund av frågans tekniska karaktär.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget - Övergångsställe mellan Resecentrum och Cirkel K 

överlämnas till kommunstyrelsen för hantering och beslut. Detta på grund av frågans 

tekniska karaktär. 

_____ 

Skickas till: gva-enheten (beredning), samhällsbyggnadschef (fk)  
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§ 224 Dnr 2019-000032 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 

ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 

att yttra sig.  

Redovisning av medborgarförslag och motioner som anmälts för mer än ett år sedan: 

Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 

Medborgarförslag - Återvinningens öppettider  

Medborgarförslag - Önskan om en bubbelpool  

Medborgarförslag - Flytt av bostäder  

Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i kommunens 

lokaler 

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors 

Motion - Från utskott till nämnder 

Motion - Policy för mutning och bestickning 

Motion - Samverkan mellan BU och SU  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 

Redovisning medborgarförslag och motioner, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.   

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.    

_____ 

Skickas till: berörda handläggare 
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§ 225 Dnr 70213  

Meddelanden  

Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet. 

 

Beslut om att bilda naturreservat Hörneån samt Sörheden, 2019-10-30, Länsstyrelsen 

Västerbotten 

 

Uppsägning av avtal gällande fastighetsskötsel, Nordmalingshus 2019-10-28 

 

Plan för uppföljning, våren 2020 - Länsstyrelsen Västerbottens uppföljning av 

kommunens arbete med uppgifter enligt LEH (extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap), 2019-11-15 

 

Statsbidrag - kalkning sjö och våtmarkskalkning 2019, dnr 2019-623-047 

 

Boverket meddelar att Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 

kommer att skickas i början av december 2019 och ska vara besvarade senast fredag 31 

januari 2020. Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och redovisas till 

regeringen under april och maj 2020, dokid 89662 

_____   

      

 

      

 

 


