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Närvarande 
 
Beslutande: 
 Madelaine Jakobsson (C) 
 Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

Grethel Broman (S) 
 Billy Moström (S) 
  
 
 
Övriga:  
 Ulf Månsson, kommunchef 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §19, §§ 22-23 
 Rodney Miller, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 19 

Robin Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 19 
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 19-21 

 Ann-Christin Fjellman, personalchef §§ 24-25 
 Alexandra Häggkvist, personalstrateg § 32 
 Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg §§ 27-30 
 Anna Hallgren, nämndsekreterare § 35 
 Maria Syd, sekreterare 
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§ 17 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 17 mars kl. 14:30 jämte ordförande 
Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 18 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs. 

______ 
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§ 19 Dnr 2022-000107 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, Ulf Månsson 

- Kriget i Ukraina och möjlighet för mottagande av flyktingar i Nordmalings kommun i 
enlighet med solidaritetsprincipen 
- Ferietjänster  
- Samordning av besöksnäringen inför sommaren 
- Genomfört arrangemang med Rally Sweden återkopplas 
 
Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande 

- Återkoppling från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med information från 
Migrationsverket och Ukrainas ambassadör 
 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef 

- Underhållsplan för kommunens fastigheter 
- Avslutade rekryteringar; bygg- och miljöchef börjar i juni 2022, byggnadsinspektör 
börjar i maj 2022 
- Pågående rekrytering; administratör, räddningschef 
- Upphandlingar påverkas av kriget i Europa genom det ökade prisläget 
- Arbetet med centrumplats Gräsmyr pågår 
- Förskolan Omega pågår enligt plan 
- Parkeringsplatser och avgifter arbetas med 
- Dammarna Olofsfors, senareläggning av tidsplan 
 
Jonas Wallin, ekonomichef 

- Statsbidrag 
 
Rodney Miller och Robin Eklund, verksamhetsinformation miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer  

- Livsmedelstillsyn, miljötillsyn samt tillsyn enskilda avlopp styr arbetet 
- Informerar om Miljöbalken och de viktigaste kapitlen för miljöinspektörernas dagliga 
arbete (2 kap., 9 kap. samt 26 kap.) 
- Processen för tillsyn enligt miljöbalken, där beslut om föreläggande och förbud kan 
bli aktuellt 
- Handläggningsprocessen enskilda avlopp 
_____ 
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§ 20 Dnr 2022-000095042 

Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om årsredovisningen för 2021. 
Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden är totalt +2,8 Mkr 
(+2,2 gemensam service, + 0,6 Mkr sektor samhällsbyggnad).  

Den skriftliga rapporten med kommunens sammantagna utfall kommer att finnas 
tillgänglig inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Årsredovisning 2021 för allmänna utskottets verksamhetsområden godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

______ 
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§ 21 Dnr 2022-000096042 

Månadsrapport per februari 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport per februari 2022 redogörs muntligen av ekonomichef Jonas Wallin. 
Det sammantagna resultatet de första två månaderna av 2022 uppgår till -0,1 Mkr för 
gemensam service och sektor samhällsbyggnad. Viss del av detta beror på 
iordningsställande av Nordmalings camping där kostnader av engångskaraktär påverkar 
utfallet. Sektor samhällsbyggnad gör dock ett resultat på + 0,2 Mkr. Prisökningar för 
drivmedel kommer dock sannolikt att påverka kostnader inom sektor samhällsbyggnad, 
både direkta kostnader och indirekta via avtal. Fortsatt osäkerhet avseende 
kostnadsutveckling kommer att råda inom sektor samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Månadsrapport per februari överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

________ 
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§ 22 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2022. 
Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Vid utskottens sammanträden kommer sektorchef att redovisa grad av 
måluppfyllelse inom respektive sektor. 
 
Kommunchef Ulf Månsson informerar om risker utifrån måluppfyllelsen inom 
gemensam service; 

- ekonomin 
- ferietjänster, oklarheter om genomförande är möjligt sommaren 2022 
 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist informerar om risker utifrån måluppfyllelsen 
inom sektor samhällsbyggnad; 

- tillsynsplanerna som kommer tas i kommunstyrelsen senare i mars 
- ekonomin 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

________ 
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§ 23 Dnr 2022-000108042 

Koordinering av övergripande strategiska mål 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit Vision 2031 ”Nordmaling är nära”. Visionen tydliggör 
riktning och utveckling mot en framtida idealbild för Nordmalings kommun. För att 
uppnå visionen har fem framgångsfaktorer utarbetats tillsammans med övergripande 
strategiska mål dessa synliggörs i “Koordinering av övergripande strategiska mål 2022-
2026”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Arbetsunderlag koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Film och presentationsmaterial 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att koordinering av övergripande mål 2022-2026 sker enligt 
bilaga ”Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026” och uppdrar till 
kommunchef att fortsätta implementeringsarbetet. 

 
_______ 
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§ 24 Dnr 2020-000526029 

Svar på motion - Hjärt och lungräddning  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen Hjärt- och lungräddning (HLR) för samtliga anställda från Liberalerna 
anmäldes i kommunfullmäktige 2020-11-02.  

Utredande tjänsteperson konstaterar att Nordmalings kommuns räddningstjänst har 
utbildat tre instruktörer i HLR som kan användas för att utbilda kommunens anställda. 

I första hand kommer professioner som t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor och 
vårdbiträden att erbjudas utbildningen. Därefter kommer övriga anställda att kallas till 
utbildning.  

Kostnaden beräknas till 3 000 kr per utbildningstillfälle. Sektor omsorg kommer att stå 
för sina kostnader, eftersom det är ett krav att HLR-utbildning genomförs med visst 
intervall inom vissa professioner. Övriga sektorer har inte tagit ställning till huruvida de 
kommer att kunna finansiera utbildningarna, då de inte kommer att påbörjas förrän 
tidigast under hösten/vintern 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 
Motion, Jörgen Forsgren (L) 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

_______ 
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§ 25 Dnr 2022-000098 

Avtal om utbyte av personuppgifter 22:02 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet avser ett centralt kollektivavtal gällande utbyte av personuppgifter för de delar 
som GDPR inte täcker. Facklig tillhörighet är en känslig personuppgift och därför avser 
kommunen att teckna lokala kollektivavtal med samtliga fackförbund gällande utbyte 
av personuppgifter mellan kommunen och fackförbunden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 
Cirkulär Avtal om utbyte av personuppgifter 

Allmänna utskottets beslut 

Anta bestämmelserna enligt Avtal om utbyte av personuppgifter, samt, 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
21 Avtal om utbyte av personuppgifter - i enlighet med centrala 
förhandlingsprotokollet. 

 

_______ 

Skickas till: personalchef 
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§ 26 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som vid behov 
revideras. Följande förslag på revideringar av delegationsordningen föreslås inom 
allmänna utskottets verksamhetsområden; 

Punkt A 18.6 – en ny punkt gällande beviljande eller avslag av ansökan om vägbidrag 
enligt bestämt belopp och reglemente där produktionsledare föreslås få delegation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Förslag – Delegationsordning mars 2022 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna revidering av delegationsordningen avseende 
Punkt A 18.6 enligt ovan.  

________ 
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§ 27 Dnr 2020-000532601 

Svar på motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till 
lågstadieelever 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Lundqvist-Brömster (L) lämnade 2020 in en motion om att samtliga 
lågstadieelever i Nordmaling borde få Hédi Frieds bok ” Historien om Bodri”. 

Sektor utbildning tydliggör att det inom ramen för grundskolans läroplan Lgr11 (from 
nästa termin gäller Lgr22) pågår ett arbete med värdegrundsfrågor, så som mänskliga 
rättigheter och historiska händelser som folkmord. I Nordmalings kommuns skolor 
bedrivs också undervisning som rör världskrigens konsekvenser och följder, däribland 
förintelsen, enligt gällande kursplaner. Detta sker främst inom SO-undervisningen och 
genomförs åldersanpassat i respektive årskurs, dock är det främst högstadiets årskurser 
som berörs av ett centralt innehåll som mer specifikt rör förintelsen. Att tonvikten av 
detta centrala innehåll är förlagd i de senare årskurserna beror bland annat på det 
komplexa i händelseförloppet som ledde till förintelsen.  

Förslaget om att dela ut Hedi Frieds bok kan med fördel vara en riktad insats från 
Nordmalings bibliotek. Biblioteket är positiv till detta och det stämmer väl överens med 
övriga satsningar på media och informationskunskap. Boken finns även tillgänglig via 
bibliotekets app för elever med lässvårigheter. Däremot är det tveksamt om det finns 
möjlighet för biblioteket att finansiera en sådan stor satsning just nu. Kostnad för denna 
insats är ca 25000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Protokollsutdrag 2020-12-14 
Motion, Maria Lundqvist-Brömster (L) 
 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag på beslut då ett tydliggörande av 
finansieringen av kostnaderna för denna bok efterfrågas och bör finnas med i 
underlagen till kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars. 

________ 
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§ 28 Dnr 2020-000594829 

Svar på motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist Brömster (L) inkom 2020 med en motion om 
ökad tillgänglighet gällande kommunens lekplatser. Motionen tar upp att det finns 
personer med funktionsnedsättningar som inte kan ta del av kommunens lekplatser. Det 
bör finnas en god tillgänglighet till kommunens lekparker, vilket är en nyckelfråga för 
att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Funktionsnedsättning ska inte 
vara ett hinder för lek.  

Utredande tjänsteperson föreslår dock ett avslag av motionen med utgångspunkt i de 
säkerhetsaspekter som medföljer vid t. ex. anpassning av gungor för rullstol.  
 

Beslutsunderlag 

Yttrande, kommunstrateg 
Motion - tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

_______ 
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§ 29 Dnr 2022-000067042 

Barnbokslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns barnbokslut är en sammanställning av verksamheternas olika 
mål, insatser och resultat under det gångna året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa 
hur beslut och insatser har haft  effekt för barn och unga i Nordmalings kommun.  

Årets barnbokslut har utvecklats med en förbättrad beskrivning av hur barns inflytande 
och behov finns synliggjort i olika verksamheters planering och verkställighet.  

Ett utvecklingsbehov finns avseende barnrättsperspektivet som ska vara  synliggjort i 
beslutsunderlag där barn är berörda.  

Inför kommande års barnbokslut sker en uppföljning av kommunens verksamhet i syftet 
att få en bild av hur verksamheterna arbetat med barnperspektivet i 
verksamhetsplanering och genomförande av olika insatser. Det ger ett bra underlag för 
behov av utveckling och åtgärder som bidrar till långsiktig planering med en god 
ekonomisk planering inför kommande år.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Barnbokslut 2021 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslås godkänna barnbokslut 2021. 

________ 
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§ 30 Dnr 2022-000078072 

Strategisk plan för Nordmalings brottsförebyggande arbete 

Sammanfattning av ärendet 

Den strategiska planen är framtagen för det lokala brottsförebyggande arbetet inom 
kommunen. Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten ska 
minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram 
fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets 
reaktioner på brott.  

Nordmaling BRÅ har en enkel organisation som ska främja initiativ och engagemang. 
BRÅ i Nordmaling består av en strategisk grupp och en operativ samverkansgrupp. 
Brottsbyggande rådet är den strategiska gruppen. Rådet består av representanter från 
räddningstjänsten, polisen, Nordmalings hus, sektor omsorg, sektor utbildning och 
gemensam service. Samordnande för det brottsförebyggande rådet är kommunstrateg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Strategisk plan Nordmalings brottsförebyggande råd (BRÅ) 
Bilaga Medborgarlöfte 2021-2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategisk plan för Nordmaling 
brottsförebyggande råd (BRÅ). 

 

_______ 
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§ 31 Dnr 2022-000097 

HBTQ-certifiering 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 februari 2022 deltog kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i en HBTQ-
utbildning. Under utbildningen nämndes möjligheten att arbeta för en HBTQ-
certifiering av kommunen. Madelaine Jakobsson (C) lyfter frågan om kommunen bör 
undersöka vad nästa steg i processen mot certifiering är.   

 

Allmänna utskottets beslut 

Kommunchef får i uppdrag att utreda möjligheten för Nordmalings kommun att HBTQ-
certifieras. 

________ 
Skickas till: kommunchef 
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§ 32 Dnr 2022-000086023 

Revidering av riktlinje för rekrytering och nyanställning 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har sen tidigare en fastställd riktlinje för rekrytering och 
nyanställning som antogs i personalutskottet 2012; Riktlinjer och delegationsordning 
för rekrytering och nyanställning i Nordmalings kommun, PU 2012-04-10, § 15 (Dnr: 
KS-2012-145-022).   

Riktlinjen behöver revideras bl.a. på grund av lagändringar i diskrimineringslagen samt 
för att säkerställa att Nordmalings kommun implementerar det horisontella 
jämställdhetsperspektivet från styrkortet i rekryteringsriktlinjen. Riktlinjen syftar även 
till att skapa ett mer enhetligt arbetssätt i rekryteringsarbetet (med tillhörande stöd och 
verktyg) för att få medarbetare med rätt kompetens till varje befattning.  

De stora förändringarna i den reviderade riktlinjen är att den nu innehåller: 

• inkluderande- och icke diskriminerande förhållningssätt 
• jämställdhetsperspektiv 
• avsnitt om ett tidigare beslut i KS (Dnr 2017-000356 021) om att målsättningen är att 
erbjuda heltid vid nyanställningar, samt 
• att rekryteringsprocessen ska följa modellen Kompetensbaserad rekrytering där 
målsättningen är att rekrytera rätt person på rätt plats och med rätt kompetens. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Förslag – revidering av riktlinje för rekrytering och nyanställning 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås godkänna den reviderade riktlinjen för rekrytering och 
nyanställning. 

_______ 
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§ 33 Dnr 2021-000475012 

Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan för innevarande år med riskbeskrivningar för 
Gemensamservice/Sektor samhällsbyggnad lyfts i utskottet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Utkast – internkontrollplan 2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

_______ 
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§ 34 Dnr 2022-000099012 

Internkontrollrapport för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till uppgift att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att kommunens verksamheter  bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Internkontrollplanen består av riskbedömningar av ett antal processer som 
verksamheterna sedan följer upp under året olika kontrolltester och åtgärder.  

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 
kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 
kommentarer kring respektive identifierad risk. 

I 2021 års rapport så kan konstateras att nya rutiner skapats för att försöka återerövra 
skulder som inte blivit inbetalda avseende omsorgsavgifter, nya arbetssätt planeras för 
att bättre prognosticera kostnader för gymnasieelever samt tjänsteköp av annan 
huvudman. Det systematiska kvalitetsarbetet ska framgent innefatta analys av kostnader 
för anpassningar till elever/barn med särskilda behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Internkontrollrapport 2021 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Internkontrollrapport för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

_______ 
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§ 35 Dnr 103670 

Information om nya mallar för tjänsteskrivelse, utredningar med 
tillhörande checklistor samt beslutsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet ges information om att nya mallar för tjänsteskrivelser och 
utredningar har utformats där utredningsmallen också innehåller checklistor för att 
säkerställa att barn-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiven beaktas under hela 
ärendets process. Ett beslutsstöd för politiken har också tagits fram. En tidsplan för 
införandet av de nya mallarna presenteras för utskottet.  

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______ 
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§ 36 Dnr 103088 

Meddelanden 

Allmänna utskottets meddelas följande; 

Medlemsbrev 2022, Biofuel region 

Protokoll Umeåregionens nämnd för PA-system från sammanträdet den 11 februari 
2022 

______ 

 

 


