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Närvarande: 
Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 
Alexander Landby Johansson (C) 
Kerstin Sjöström (C) 
Ann-Kristin Strandman (C) 
Anders Jonsson (C) 
Petronella Johansson (C) ersätter Anna-Karin Lundberg (KD) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 
Gerd Lindgren (S) ersätter Anders Olsson (S) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Mikael Larsson (SD) 
Monica Jonsson (FD) 
Niklas Vestermark (V) 
 

Ej beslutande 
Östen Strömberg (L), insynsplats 
Randi Lindström (C), ej tjänstgörande ersättare 
Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Månsson, kommunchef  
Seaside Mark och Exploatering AB, XXX och XXX § 131 
Paula Quinones, kultur- och fritidschef § 131 
Securitas XXX och XXX § 131 
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 132- 135 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 132, 133  
Susann Hansson, socialchef §§ 132, 133   
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef §§  132, 133  
Ann-Christine Fjellman, personalstrateg § 138 
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 141 
Anna Hallgren, nämndsekreterare §§ 136, 140 
Daniel Bäckström, avfallsingenjör §§ 145- 147 
Linda Engström, kollektivtrafikssamordnare/miljöinspektör §§ 
148-149 
Curt Byström, räddningschef § 154 
Lars Kinnunen, btr. räddningschef §§ 155- 156 
Maria Syd, sekreterare 
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§ 128 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs.  
_____ 
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§ 129 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 6:e februari på 
kommunkontoret.  
      

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) den 6:e februari kl. 15:00 på kommunkontoret. 
_____ 
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§ 130 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendena Remissvar - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram, Återkoppling medborgarförslag och motioner som inte 
avslutats inom ett (1) år samt sex (6) sekretessärenden från individ- och 
familjeomsorgen (se separat protokoll).  
_____ 
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§ 131 Dnr 67477  

Informationer 

Sammanfattning av ärendet 
Information från kommunchef Ulf Månsson 
- Fullmäktiges ledamöter har bjudits in att delta i en utbildningsinsats om Glokala 
Sverige den 13 februari på Oasen, Nordmaling.  
- Utbildningsinsatsen DIGAD (digitalkompetensutveckling för administrativ personal 
och första linjens chefer) pågår.  
- Nordmaling brottsförebyggande råd (BRÅ) har haft en första träff under januari 2020. 
Syftet med rådet är att vara brottsförebyggande och trygghetsskapande i Nordmalings 
kommun. Deltagande är polis, kommunchef, barn- och utbildningschef, socialchef/IFO-
chef, räddningstjänst, kommunikatör och lokala företagare. 
- Nordmalings kommun kommer som en del av Umeåregionen delta i Business Arena i 
Umeå.  
- Utredningen om förutsättningar för samarbete med Vakin fortgår enligt plan. 
- Processen om exploatering på Notholmen fortgår med KRK Fastigheter. 
- Visionsarbetet kommer att behandlas vid nästa kommunstyrelsesammanträde. 
- Samarbete med Arbetsförmedlingen gällande lokaler undersöks.  
- Information om pågående rekryteringsprocess. 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) 
- Madelaine Jakobsson (C) och Grethel Broman (S) deltog den 15 - 16 jan i 
regionledningskonferens om god och nära vård.  
- En totalförsvarsövning är genomförd i Nordmaling under januari 2020. 
- Madelaine Jakobsson (C) och personalstrateg närvarar vid slutkonferens för 
jämställdhetsprojektet ”Modellkommun” vecka 6.  
 
Dialogträff- Seaside Mark och Exploatering AB 
Dialog om byggnation inom Nordmalings tätort. 
 
Information från kultur- och fritidschef Paula Quinones  
Regnbågsveckan inleds den 10 februari. Under veckan genomförs ett antal olika 
publika arrangemang med bland annat filmvisning i Rundvik, författarsamtal och 
föreläsningar. Programmet kan läsas på www.nordmaling.se. 
 

http://www.nordmaling.se/
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Information från Securitas  
Securitas informerar om de tjänster som de tillhandahåller. Dessa innefattar bland annat 
övervakningscentral, larmcentral och passersystem. Parkeringstillsyn betonades särskilt.   
_____ 
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§ 132 Dnr 2019-000395 042 

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020 

Sammanfattning av ärendet 
I och med kommunfullmäktiges beslut om besparingsåtgärder 2019-06-24, så 
beslutades att uppföljning av besparingsförslagen ska redovisas kommunstyrelsen 
löpande vid varje sammanträde.  
Under dagens sammanträde redovisar kommunchef och sektorchefer utfallen av 
beslutade åtgärder för respektive sektor och kommunen som helhet.  
      

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen är redovisad. 
______ 
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§ 133 Dnr 2019-000655 042 

Utredning om fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå en 
budget i balans  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchef att 2020-02-03 redovisa förslag till 
resultatstärkande åtgärder 2020 i syfte att uppnå budget i balans 2020.  
De ekonomiska förutsättningarna är i stort oförändrade i förhållande tidigare utredning. 
Ytterligare tillskott våren 2020 i form av generella statsbidrag motsvarande 2,4 Mkr är 
att vänta som resultatstärkande del. 
 
Yttrande 
Ledningsgruppens rekommendation är att gå vidare med fortsatt utredning kring de 
åtgärder som syftar till att sänka kostnaderna där verksamhetens nettokostnadsavvikelse 
kraftigt avviker från jämförbara kommuner.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till effektiviseringar, kommunchef och kommunens 
ledningsgrupp 
Protokollsutdrag 2019-12-09 § 455 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen kallas till ett extra sammanträde kl 13:00 den 13 februari för vidare 
hantering av förslag till resultatstärkande åtgärder. Detta för att de politiska partierna 
ska ges möjlighet att förankra ledningsgruppens förslag och ta fram ytterligare förslag 
till resultatstärkande åtgärder.   
_____ 
Skickas till: kommunstyrelsens ledamöter, gruppledare, ledningsgruppen, 
kommunsekreterare 
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§ 134 Dnr 2020-000014 805 

Förfrågan om förskottsutbetalning av 2021 års verksamhetsbidrag för 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Sammanfattning av ärendet 
Olofsfors bruk är en unik kulturhistorisk miljö med anor från 1700-talet och av stort 
värde för Nordmalings kommun. Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum förvaltar bruket och 
Nordmalings kommun har genom beslut i kommunstyrelsen årligen beviljat bruket ett 
verksamhetsbidrag om ca 300 000 kr. 
För åren 2018, 2019 och 2020 har verksamhetsbidraget betalats ut i förskott efter 
förfrågan från Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum. I januari 2020 inkom en förfrågan om 
utbetalning av del av 2021 års verksamhetsbidrag. 
 

Yttrande  
Nordmalings kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren.  För att 
möjliggöra ett beviljande av ytterligare en förskottsutbetalning så ställs ett villkor på 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum att senast den 1 juni 2020 presenterar en plan för hur 
stiftelsen avser att komma i sådan balans att förskottsutbetalningar inte längre är 
nödvändiga.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - förfrågan om förskottsutbetalning av 2021 års verksamhetsbidrag för 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 
Ansökan om förskottsutbetalning, Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum 

Kommunstyrelsens beslut 
Del av verksamhetsbidrag för år 2021 á 100 000 kr betalas ut till Stiftelsen Olofsfors 
Bruksmuseum med villkoret att stiftelsen senast den 1 juni 2020 inkommer med en 
beskrivning av hur förskottsutbetalningar ska arbetas bort samt en tidsplan när detta 
väntas vara genomfört.   
_____ 
 
Skickas till: Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum; ekonomiavdelningen (utbetalning)  
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§ 135 Dnr 2020-000013 029 

Utökad målgrupp för resebidrag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2012-10-01 riktlinjer för resebidrag till studenter. I 
riktlinjerna från 2012  framgår bland annat vilka utbildningar som ger rätt till 
resebidrag. Gällande regelverk bedöms vara i behov av revidering för att möta dagens 
studiesituation. Förslag till nya riktlinjer består dels av utökad målgrupp samt att 
terminsindelningen upphör. I dag pågår vissa utbildningar under hela året vilket innebär 
att de studenter som pendlar under sommaren exkluderas från att söka resebidrag. 
En striktare bedömning kring gymnasieelever som fyllt 20 år, och tidigare fått 
terminskort betalat av kommunen, gör att dessa individer bör få möjlighet till 
resebidrag. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Reglemente för resebidrag, ekonomichef 
Reglemente för resebidrag för studerande, ekonomichef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Reglemente för resebidrag avseende studerande antas.  
______ 
Skickas till: ekonomichef, barn- och utbildningschef (fk.)  
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§ 136 Dnr 2019-000437 024 

Svar på motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion anmäldes 2019-09-23 i kommunfullmäktige av Anna-Britt Coe (V) 
och Niklas Vestermark (V). 
” Nordmalings kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation med stora 
besparings- eller snarare nedskärningskrav. Kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige har redan beslutat om en del åtgärder, en hel del märkliga 
prioriteringar och en del fullständigt nödvändiga. Däremot är det märkligt att vi alla 
förtroendevalda politiker och högst ansvariga inte är med och delar bördan. Att politiker 
inte själva är med och bidrar till att kommunens kärnverksamheter och andra viktiga om 
än inte lagstadgade verksamheter som bl.a. öppen förskola får finnas kvar. 
Det vore rimligt att politikerarvodena som höjdes i slutet av 2018 återgår, de borde 
aldrig höjts då det redan då stod klart att Nordmalings kommun får ett mycket dåligt 
ekonomiskt årsresultat. 2019-årsresultat verkar inte mycket bättre och i skrivandets 
stund har långt ifrån tillräckligt många åtgärder satts in för att säkerställa en budget i 
balans.  
Det är också en viktig signal till medborgarna att deras förtroendevalda tar denna 
situation på stort allvar, istället för att våra egna arvoden skulle höjas och bestå när i 
princip allt annat drabbas av besparingar. Politikerföraktet växer i Sverige och 
Nordmalings politiker bör gå i bräschen för att demokratin ska ha fortsatt förtroende 
hos de vi företräder. 
Om majoriteten som förfäras inte är villig att gemensamt ta ansvar för tidigare 
ekonomiskt utfall likväl kommande, vill vi här med upplysa om varje enskild ledamots 
möjlighet att avstå arvode. 
Därför yrkar Vänsterpartiet att politikerarvodena sänks till att motsvara nivån år 2018 
innan det senaste arvodesreglementet antogs.  ” 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-01-20 
Beräkning av arvodessänkning till 2018-års nivå, dokid 90630 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-23 § 178 
Motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 
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Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om sänkta 
politikerarvoden till 2018-års nivå. Arvodesreglementet revideras inför varje ny 
mandatperiod.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Niklas Vestermark (V) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Niklas Vestermarks (V) motion. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag till 
beslut.   
 
    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Motionen om sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå avslås av kommunfullmäktige. 
Arvodesreglementet revideras inför varje ny mandatperiod.  
_____ 
 
Reservation: Niklas Vestermark (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
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§ 137 Dnr 2020-000024 003 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) kap 6 §6 för att ”se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt”. I en kommunal organisation med utskott så innebär detta att 
kommunstyrelsen ansvarar för samtliga sektorers interna kontroll.  
Internkontrollplanen bygger på riskanalyser genomförda av ett antal olika processer 
inom respektive sektor och gemensam service. I planen beskrivs vilka 
kontrollaktiviteter verksamheterna gör för att säkerställa att identifierad risk inte ska 
realiseras.  
Internkontrollplanen ska följas upp årligen.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020, kommunchef 
Utkast - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Internkontrollplanen för år 2020 antas.   
_____ 
Skickas till: ledningsgrupp (för uppföljning under 2020 av antagen plan), kansli 
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§ 138 Dnr 2020-000023 029 

Informationsärende - Heltid som norm, lägesrapport 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivavtalet HÖK 16 reglerar överenskommelsen mellan de centrala parterna, om 
att heltidsarbete ska vara norm för anställda inom Kommunals intresseområden, från 
och med 2021-05-31.  
Personalstrateg Ann-Christine Fjellman presenterar de erfarenheter som hittills 
dokumenterats i införandet av heltid som norm. Dessa består bland annat av 
identifierade behov av kompetensförstärkning inom område ”hållbara scheman” och 
”bemanningsplanering”.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Heltid som norm, lägesrapport 
Heltid som norm - delrapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.   
_____ 
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§ 139 Dnr 2020-000034 012 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
En verksamhetsplan för kommunfullmäktiges fasta beredning, Demokratiberedningen, 
för år 2020 ska fastställas. Demokratiberedningens planering inför 2020 innehåller 
bland annat att; förbättra och utveckla informationen till medborgarna om vad som 
händer i kommunen, öka kunskapen om demokratins grundvalar genom att verka för att 
finna en samarbetsform mellan kommunrepresentanter, skolor och förskolor med 
aktiviteter såsom föräldrar/vuxna ”på byn”, anordna dialogmöte där politiker möter 
allmänheten för att diskutera demokrati, delaktighet och inkludering samt utreda 
kommunfullmäktiges uppdrag utifrån motionen; ”enkla frågor från medborgare”. 
Demokratiberedningen har även planerat att under året inhämta kunskap om hur 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra kommuner arbetar med 
medborgarinflytande.  
Verksamhetsplanen för 2020 överlämnas till kommunstyrelsen för möjlighet till 
yttrande innan kommunfullmäktige fastställer demokratiberedningens verksamhetsplan 
för 2020.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, demokratiberedningens sekreterare 
Förslag Demokratiberedningens verksamhetsplan 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2020-01-16  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Inget tillägg eller övrigt yttrande till demokratiberedningens verksamhetsplan lämnas. 
_____ 
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§ 140 Dnr 2019-000693 100 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 
2019 

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 i 
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 - Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 
2019, dataskyddsombud 
Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2019, 
dataskyddsombud 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten för kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2019 godkänns. 
______  
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§ 141 Dnr 88463  

Information från näringslivsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om att Sophie Jakobsson, 
projektanställd i Näringsliv i samverkan (NIS 6.0), har påbörjat sin anställning.  
Schema för vårens träffar med näringslivet är fastställt till följande datum;  
5/3 Frukostträff 
13/3 Livesänd utbildningsinsats på temat offentlig upphandling 
2/4 Lunchträff 
14/5 Frukostträff 
11/5 – 17/5 Krisberedskapsvecka 
3/6 Avslutning på Norrforsgården  
 
Företagare har fört fram att de upplever problem med kontakt och nåbarhet till 
kommunen.  
Kommunikatör, samhällsbyggnadschef och näringslivsutvecklare deltar tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Business Arena. 
_____ 
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§ 142 Dnr 2020-000008 706 

Ersättning till familjehem enligt SKR för 2020 (cirkulärnr. 19:44, 
ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU 
och LSS, familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL 
samt jourhem enligt SoL och LVU) 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar viss ersättning för familjehem. 
Rekommendationerna gäller; familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och 
LSS, familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS, 
familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL samt ersättning till 
kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU. Se bifogat cirkulär.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ersättning till familjehem 
Rekommendation gällande arvode- och omkostnadsersättning till familjehem för 2020, 
Sveriges kommuner och regioners (SKR)  
   

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation gällande arvode- och 
omkostnadsersättning till familjehem för 2020 antas.  
_____ 
Skickas till: socialchef, IFO-chef, nämndsekreterare, ekonomiavd (fk)  
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§ 143 Dnr 2019-000675 706 

Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SKR för 
2020 (cirkulärnr. 19:45 och 19:46) 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommenderar att kommunerna antar 
gällande arvode- och omkostnadsersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
2020 som finns beskrivna i Cirkulär 19:46 samt 19:45.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SKR för 
2020 (cirkulärnr. 19:45 och 19:46) 
Protokollsutdrag 2020-01-14 
Cirkulär 19:46, Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär 19:45, Sveriges kommuner och regioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation gällande arvode- och 
omkostnadsersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 2020 antas. 
_____ 
Skickas till: socialchef, IFO-chef, nämndsekreterare   
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§ 144 Dnr 2019-000567 452 

Renhållningsföreskrifter med bilagor för Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har beslutat att obligatorisk utsortering av matavfall ska ske från 2020-03-
01. Detta innebär att de lokala renhållningsföreskrifterna som gäller för Nordmalings 
kommun behöver revideras. Föreskrifterna har ställts ut i minst fyra (4) veckor enligt 15 
kap. miljöbalken. Inga synpunkter har inkommit under utställningsperioden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör 
Förslag till revidering av de lokala renhållningsföreskrifterna inkl. bilagor för 
Nordmalings kommun som ska gälla från 2020-03-01 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Renhållningsföreskrifter med bilagor 1-5 antas av kommunfullmäktige.    
_____ 
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§ 145 Dnr 2019-000515 456 

Svar på medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till att 
omfatta även lördagar anmäldes i kommunfullmäktige 2019-10-28§ 198. 
 

Yttrande från GVA-enheten 
Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 
av återvinningscentralen och förslaget skulle innebära en ökad kostnad om 577 500 kr 
per år (för lördagsöppet varje lördag) och ca 145 000 kr per år för lördagsöppet en 
lördag i månaden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 §198 
Medborgarförslag, 2019-09-24 
Protokollsutdrag 2020-01-20 
Protokollsutdrag 2019-10-28 
Medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Medborgarförslaget – Lördagsöppet på återvinningscentralen avslås av 
kommunfullmäktige, med hänvisning till de ökade kostnader som ett utökat 
öppethållande skulle innebära. Ev. förändringar av öppethållande behandlas i samband 
med nästa upphandling av återvinningscentralen.  
 
_____ 
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§ 146 Dnr 2018-000524 052 

Svar på medborgarförslag - Återvinningens öppettider  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till en 
kvällstid i veckan har inkommit till kommunkansliet.. 
Återvinningscentralen har idag öppet på måndagar och onsdagar kl 12-19, samt 
fredagar kl 10-16. 
 

Yttrande från GVA-enheten 
Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 
av återvinningscentralen och förslaget om att utöka öppettiderna till en kvällstid i 
veckan skulle innebära en ökad kostnad om 332 500 kr per år.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-01-20 
Tjänsteskrivelse - Återvinningens öppettider  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22 § 117 
Medborgarförslag - Återvinningens öppettider 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Medborgarförslaget – Återvinningens öppettider avslås av kommunfullmäktige med 
hänvisning till de ökade kostnader som ett utökat öppethållande innebär. Ev. 
förändringar av öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av 
återvinningscentralen.  
_____ 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-03 

Sida 
26(42) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 147 Dnr 2019-000568 455 

Svar på motion - Utökning av öppettider ÅVC 

Sammanfattning av ärendet 
Grethel Broman (S) anmälde 2019-10-28 en motion i kommunfullmäktige om att 
återvinningscentralen (ÅVC) i Nordmaling bör utöka sina öppettider med en lördag i 
månaden. Detta för att underlätta för pendlare och småbarnsfamiljer att utnyttja ÅVC.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-01-20 
Motion - Utökning av öppettider ÅVC, Grethel Broman (S) 
Protokollsutdrag 2019-10-28 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten, inom gällande avtal, att förändra 
öppettiderna så att återvinningscentralen kan hålla öppet vissa lördagar under året med 
möjlighet att ev. stänga andra dagar. 
______ 
Skickas till: renhållningsingenjör (beredning), samhällsbyggnadschef (fk.)  
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§ 148 Dnr 2019-000612 014 

Kollektivtrafikplan 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafikplan 2020-2023 innehåller en trafikbeställning för 2020 samt beskriver 
nuläge och mål för arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Planen revideras och 
antas årligen och skickas till Kollektivtrafikmyndigheten. 2020 års plan har uppdaterats 
enligt gällande miljömål och innehåller vissa ändringar utifrån remissvarens innehåll. 
Planen har skickats på remiss till föreningar representerade i Nordmalings kommuns 
tillgänglighetsråd.  

Beslutsunderlag 
Kommentarer, kollektivtrafikssamordnare 
Tjänsteskrivelse - kollektivtrafikplan, kollektivtrafiksamordnare 
Kollektivtrafikplan 2020 - 2023, förslag 
Remissyttrande har inkommit från: Nordmalings astma och allergiförening, SRF 
Nordmaling samt PRO Rundvik 
Inhämtande av yttranden, kollektivtrafiksamordnare 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kollektivtrafikplan 2020 – 2023 antas av kommunfullmäktige. 
______ 
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§ 149 Dnr 2020-000012 511 

Remissvar - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens 
län 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Regionala Utvecklingsnämnden har skickat en remiss till Nordmalings kommun 
angående det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det är en strategisk plan för 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken som kan ligga till grund för exempelvis 
arbetet inför upphandlingar och för att förbättra tillgänglighet och kvalitet i 
kollektivtrafiken.  
 

Förslag till Nordmalings kommuns yttrande 
Nordmalings kommun har tagit del av remissen från den Regionala 
utvecklingsnämnden och vill lämna följande synpunkter: 
En plan som rör ett sådant stort, och för Västerbotten strategiskt viktigt, område bör ha 
ett längre tidsperspektiv för att vara relevant. 
Nordmalings kommun gränsar till Västernorrland och önskar tydligare fokus på 
anslutningar och planer kring angränsande län. En resenär ser inte att de reser över 
länsgräns, de ser en resa med ett mål.  
De mål som finns är otydliga och svåra att mäta. För att kunna följa upp mål krävs att 
de kan utvärderas.  
Delmålet om geografisk tillgänglighet ”bibehållen eller utökad nivå på 
kollektivtrafikutbud” bör kompletteras. Ett antal fordonskilometer säger inte mycket om 
kvaliteten på utbudet. Nordmalings kommun anser att det bör kompletteras med ett mål 
om hur många människor man kan nå med trafiken. Ambitionen i sig är kommunen 
naturligtvis positiv till. 
Delmålet om socioekonomiskt utsatta grupper bör omformuleras eller tas bort. Vad är 
en sådan grupp och var går gränsen för vad som räknas till det? Vem bestämmer det? 
Om kollektivtrafiken ska kunna utvecklas måste trafiken kunna finansieras. 
Nordmalings kommun anser att det finns andra stöd för den som av olika skäl inte har 
råd att åka kollektivt och att detta ska behandlas i sociala frågor, inte i en 
trafikförsörjningsplan. Däremot ser Nordmalings kommun positivt på ett mål där det 
framgår att alla människor ska ges förutsättningar att använda kollektivtrafiken. 
Delmålet om förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör 
omformuleras till ”förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsvarianter”. 
Denna formulering bör konsekvent användas i planen. Nordmalings kommun anser 
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också att en ”avsevärd förbättring” är ett dåligt formulerat mål då det inte är mätbart. 
Vad är en avsevärd förbättring? Det är väldigt otydligt när målet fortsätter diskuteras 
under en annan punkt (7) och där hänvisar man till kapitel XX, vilket är det och i vad? 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med yttrande - remissvar regionala trafikförsörjningsprogrammet för 
Västerbottens län 2020-2023 
Remiss, kollektivtrafiksamordnare 
Missiv - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2023, Region 
Västerbotten 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet godkänns och skickas till Region Västerbotten som Nordmalings kommuns 
svar på remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2023. 
_____ 
Skickas till: Region Västerbotten 
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§ 150 Dnr 2019-000676 349 

Informationsärende - Kommunernas rapportering till 
vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har inkommit med en förfrågan om underlag för uppföljning av 
hur Nordmalings kommun genomfört de insatser som preciserats i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021. Återrapporteringen av genomförda 
åtgärder samlas in för avrapportering till  bland annat EU-kommissionen. 
Följande delar ska rapporteras in av kommunerna. 
Del 1 – miljötillsyn 
Del 2 - dricksvattenskydd och vattenuttag 
Del 3 – fysisk planering 
Del 4 - dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner 
 
Nordmalings kommun har framförallt svarat på del 1.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunernas rapportering till vattenmyndigheterna, Vattenmyndigheterna 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef (för vidare expediering till Vattenmyndigheterna)  
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§ 151 Dnr 2020-000032 870 

Informationsärende - Riksantikvariatets beslut om riksintressen, 
Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om 
hushållning med mark- och vattenområden m.m. om ändringar för områden av 
riksintresse för kulturmiljövården i Nordmalings kommun, Västerbottens län. 
Ändringarna innebär att  
• Riksintressebeskrivningarna och de geografiska avgränsningarna ändras enligt detta 
beslut för Olofsfors bruk samt Hummelholms by. 
• Centrala Nordmaling utgår som riksintresse 
 
Samhällsbyggnadschef informerar om lägessituation för dammarna vid Olofsfors bruk.  
 

Beslutsunderlag 
Riksintressen, Riksantikvariet 2020-01-17     
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-03 

Sida 
32(42) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 152 Dnr 2019-000525 311 

Utredningsuppdrag - Parkerings- och trafiksituationen inom och i 
anslutning till skolområdet samt Oasen 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet gav i september 2019 kommunchef i uppdrag att se över parkerings- 
och trafiksituationen inom och i anslutning till skolområdet och Oasen, i syfte att öka 
säkerheten för framförallt de barn (elever och barnomsorg) som rör sig inom området. 
Situationen gäller både förutsättningar för säker lämning/hämtning av barn, parkering 
för personal samt godsbilar inom området.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse -  Parkerings- och trafiksituationen inom och i anslutning till 
skolområdet samt Oasen, samhällsbyggnadschef 
Protokollsutdrag 2019-09-30 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 153 Dnr 2019-000526 315 

Utredningsuppdrag - Parkeringssituationen i Nordmalings kommun  

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet har i september 2019 gett kommunchef i uppdrag att se över 
parkerings- och trafiksituationen inom kommunen.  

 
Förvaltningens yttrande 
Två huvudsakliga problemområden identifieras när det gäller trafiksituationen i 
kommunen.  
Sedan tidigare har trafiksituationen i Gräsmyr uppmärksammats och ett åtgärdsförslag 
har tagits fram och lagts till investeringsbudgeten för 2019. På grund av bristande 
ekonomiska förutsättningar har åtgärdsförslaget lagts på is för framtida 
ställningstagande. 
Vidare inkommer problemställningar till kommunen när det gäller felparkering inom 
tätorten, exempelvis Kyrkogatan i anslutning till Socialkontoret samt Resecentrum. I 
samband med nedläggning av nuvarande verksamhet vid Resecentrum minskar närvaro 
och uppföljning av felparkering försvåras. Detta föranleder ett behov av att införa 
parkeringsövervakning för att reglera felparkering och frilägga parkeringsplatser för 
avsett nyttjande. 
Fristående från underlaget ovan noteras problemställningar som faller inom ramen för 
Trafikverkets vägområde och ansvar. Detta kan gälla exempelvis  
hastighetsöverträdelser inom kommunen och som inkommer som oro och klagomål till 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Protokollsutdrag 2019-09-30 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 154 Dnr 2019-000603 168 

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 som gäller för fyra (4) år. 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag på ett nytt handlingsprogram  för tiden 2020-
2023. 
Det nya förslaget till handlingsprogram har lämnats som remiss till Länsstyrelsen 
Västerbotten och närliggande kommuner. Inga synpunkter om förändringar av upprättat 
förslag till handlingsprogram har inkommit.  
 
Omfattande förändringar jämfört med gällande handlingsprogram 2016-2019 
2.6 En grovanalys över risk/konsekvens för olyckor som kan medföra räddningsinsatser 
är införd. Analysen visar att förmågan avseende händelsetyperna bussolycka och 
skogsbrand bör ökas samt att öka informationsinsatserna om riskerna om dessa 
händelsetyper riktat mot bussbolag, skogsägare och andra viktiga aktörer. 
5.1 Organisationen är förändrad från 8 styrkeledare och 24 brandmän samt 3 reserver 
fördelade på fyra beredskapsgrupper till 4 styrkeledare och 20 brandmän (med målet att 
4 brandmän även är styrkeledarutbildade) samt 4 reserver. Beredskapsgruppen består av 
1 styrkeledare och 5 brandmän. 
5.4.1 Följande insatsförmågor är förändrade: 
* Genomföra invändig insats med rökdykare och samtidigt genomföra utvändig 
släckinsats alternativt insats med höjdfordon/takarbete är borttagen dock bedöms 
förmågan finnas kvar. 
*Genomföra invändig insats/rökdykning med skyddsgrupp är ändrad till att kunna 
klaras av först efter förstärkning. 
5.4.3 Genomföra insats med kemdykare är borttagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, räddningschef 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, räddningschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020- 2023 antas av kommunfullmäktige.   
_____ 
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§ 155 Dnr 2020-000021  

Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1 § föreskrivs att: 
”Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, 
för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 
händelser.” 
 Beredskapssamordnaren i kommunen har utformat en ledningsplan, informationsplan 
samt reglemente för krisledningsnämnden som tillsammans utgör Plan för allvarliga 
och extraordinära händelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Plan för allvarlig och extraordinära händelser 2020 - 2023,  stf. 
räddningschef 
Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2020-2023, stf. räddningschef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Plan för allvarliga och extraordinära händelser för Nordmalings kommun 2020-2023 
antas av kommunfullmäktige. 
_____ 
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§ 156 Dnr 2020-000022  

Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från Lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH),  Förordning (2006:637) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(FEH) och kommunallagen (2017:725). I Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har MSB och SKR fastslagit vilka uppgifter som 
måste finnas med i styrdokumentet. 
Tf. socialchef i Nordmalings kommun har på uppdrag av beredskapssamordnaren i 
kommunen utformat ett styrdokument för krisberedskap och detta dokument 
överlämnas härmed för politiskt beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse-Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 , Tf. socialchef  
Styrdokument för krisberedskap 2020-2023, Tf. socialchef  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 antas av kommunfullmäktige. 
_____ 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-03 

Sida 
37(42) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 157 Dnr 2018-000499 029 

Svar på motion - Policy för mutning och bestickning 

Sammanfattning av ärendet 
En motion om behovet av en policy för hantering av mutning och bestickning väcktes 
av Monica Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Cariné Ahlfeldt (-) och Inger Israelsson (-) 
i kommunfullmäktige 2018-09-06. Ärendet utreds av kommunchef och bereds av 
kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens yttrande 
Tjänstepersoner och politiker i en kommun är genom sina uppdrag i kontakt med 
allmänheten och blir därmed påverkade och påverkar andra människor. Detta är i sig 
inget uppseendeväckande eller brottsligt, om det inte rör sig om  otillbördig påverkan. 
Lagstiftaren har genom Brottsbalken (1962:700) 10 kap reglerat mutbrott och 
bestickning och den ev. påföljden av sådana brott.  Många kommuner har även reglerat 
vad som är acceptabelt att ta emot/ge bort i sitt uppdrag genom ett särskilt 
policydokument (policy eller riktlinje).   
Nordmalings kommun saknar idag ett sådant policydokument. Givet den nuvarande 
situationen, där kommunen samlar sina personella resurser för att hantera den 
ekonomiska utmaningen, så är det inte gynnsamt att driva policyarbete. Därmed inte 
sagt att frågan saknar dignitet. Det kan vara angeläget att ta fram efterfrågat 
policydokument då kommunen inte är under samma belastning som idag.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Policy för mutning och bestickning 
Protokollsutdrag 2018-09-06 
Motion - Policy för mutning och bestickning 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att Motionen - Policy för mutning och bestickning 
bifalles av kommunfullmäktige med tillägget att en policy gällande mutning och 
bestickning tas fram senast under 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Motionen - Policy för mutning och bestickning bifalles av kommunfullmäktige med 
tillägget att en policy gällande mutning och bestickning tas fram senast under 2021. 
_____ 
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§ 158 Dnr 2020-000040 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 aktuella medborgarförslag och motioner: 

2018-10-26 Privat Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 
2018-10-22 Privat Medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager 
2018-09-13 Privat Medborgarförslag - Önskan om en bubbelpool  
2018-08-02 Privat Medborgarförslag - Flytt av bostäder  

2018-02-28 Privat 
Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i 
kommunens lokaler (återremitterat av AU nov 2019) 

2018-02-01 Privat Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors 

   
2019-02-05 Fria Demokraterna Motion – Folkhälsoplan 

2018-11-26 
Fria Demokraterna, 
Vänsterpartiet Motion - Från utskott till nämnder 

2018-03-05 

Monica Jonsson (-), 
Tomas Johansson (-), 
Carine Ahlfeldt (-), 
Inger Israelsson (-) Motion - Samverkan mellan BU och SU 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att kommunfullmäktige, utöver det som föreslås i 
tjänsteskrivelsen, även avskriver motionen om samverkan mellan BU och SU i och med 
att förslaget är genomfört.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Medborgarförslaget – Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 
avskrivs då ärendet redan behandlats som en del av en genomförd större 
utredning. 

2. Medborgarförslaget - Trafikssäkerhet i Olofsfors avskrivs i och med att ärendet 
är anmält till ansvarig myndighet, Trafikverket, genom den sk. bristlistan. 

3. Motion - Samverkan mellan BU och SU avskrivs, i och med att detta redan är 
genomfört. 

4. Övriga redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.    
_____ 
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§ 159 Dnr 88907  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar löpande ställning till de kursinbjudningar som inkommer. 
Till detta sammanträde har inga aktuella inbjudningar inkommit. 
_____ 
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§ 160 Dnr 88400  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 
Sektor barn- och utbildning 
Ansökan om tilläggsbelopp, barn- och utbildningschef Thomas Berglund, 2019-364-
605 
Ansökan om skolskjuts, barn- och utbildningschef Thomas Berglund, 2019-583-623 
Yttrande till överklagan, barn- och utbildningschef Thomas Berglund, 2019-600-623 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Försäljning enligt fastställt belopp, samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist, 2020-050-
253  
Försäljning enligt fastställt belopp, samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist, 2019-508-
253  
Försäljning enligt fastställt belopp, samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist, 2019-538-
253  
 
_____ 
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§ 161 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2020 uppgår 
till 17 personer, Migrationsverket 2019-12-03 
 
Hälsoskyddskontroll av Pepparkakan förskola på fastigheten Nyåker 2:143, 
Nordmalings kommun. Inspektionen fokuserade på inomhusmiljö, egenkontroll kring 
allergier och arbetet med giftfri förskola. SB 2019-428 
 
Tillsyn av rökfria miljöer på Gräsmyr skola, Gräsmyr 3:32, Nordmalings kommun, 
Sb2019-501 
 
Tillsyn av rökfria miljöer på förskolan Bullen, Lögdeå 16:1, Nordmalings kommun, 
SB2019-500 
 
Kontrollrapporter: 
Hälsoskyddskontroll av Skogsdungens förskola på fastigheten Hinden 2, Nordmalings 
kommun , SB 2019-443 
 
Hälsoskyddskontroll av Speldosan förskola på fastigheten Skolan 1, Nordmalings 
kommun Hälsoskyddskontroll av Förskolan Rödhaken på fastigheten Korpen 5, 
Nordmalings kommun, SB 2019-446  
 
Miljö- och hälsoskyddskontroll av Förskolan Tulpanen på fastigheten Biet 1, 
Nordmalings kommun, 2019-0283 (MR) 
 
Avslutande av tillsynsärende förskolan Tulpanen, SB 2019-283. Med anledning av den 
information som inkommit från energiingenjör Erik Larsson avslutas tillsynsärendet. 
 
Rapport, Plattform, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i kontaktyrken, Umeå 
kommun, dokid 90740 
_____ 
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