
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

 

Allmänna utskottet 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2023-02-27 
Sida

1(13) 

  

Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 27 februari 2023 kl. 08:30- 11:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens tid Den 27 februari kl. 16:00 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA SYD Paragrafer §§ 13-22 
  

Ordförande 
 
MADELAINE JAKOBSSON 

 

  

Justerare 
 
Grethel Katarina Broman 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2023-02-27 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2022-02-28 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-03-29  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande: 
 

Madelaine Jakobsson (C) 
Maria Nyblom (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 

 
Övriga: 
 

Andreas Witt, tf. kommunchef, tf. hr-chef § 15, § 21  
Camilla Gimbergsson, samhällsbyggnadschef §§ 15-16 
Andreas Nyman, bygg- och miljöchef §16 
Jonas Wallin, ekonomichef § 17 
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 18 
Maria Syd, kanslichef/sekreterare §§ 19-20 
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§ 13 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 27 februari kl. 16:00. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) utses för att justera protokollet den 27 februari kl. 16:00 jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 14 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med förändring att förfrågningsunderlag för drift av 
Camping dras ur dagens sammanträde, ärendet kommer att behandlas i 
kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 15 Dnr 2023-000075009 

Information 

Andreas Witt, tf. kommunchef, tf. personalchef 

- Personalchefsrekrytering pågår enligt plan med hjälp av extern rekryteringsfirma.  

- Resultat från Medarbetarenkät 2022 redovisas på en kommunövergripande nivå. 
Möjlighet att se resultat på sektornivå finns i det insamlade materialet.  

 

Samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson 

- Under februari 2023 infördes parkeringsavgifter på två av de tre parkeringarna i 
anslutning till resecentrum. Synpunkter på införandet av avgifter har inkommit och 
redovisas allmänna utskottet. Bl.a. så har ett Nordmalingsförslag inkommit om att slopa 
avgifterna på parkeringarna vid resecentrum. Förslaget kommer att beredas av sektor 
samhällsbyggnad och lyftas upp för politiskt avgörande. 

- En utredning med förslag om nya avgifter för personalparkeringar kommer att tas 
fram.  

- Utredningen med anledning av förfrågan om uthyrning av lokal i Rundvik pågår. Träff 
med berörda föreningar planeras innevarande vecka. 

 

_____ 
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§ 16 Dnr 2023-000076006 

Verksamhetsinformation samhällsbyggnad - översiktsplan och 
strandskydd 

Samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson och bygg-och miljöchef Andreas Nyman 
informerar om strandskydd respektive kommande arbete med ny översiktsplan för 
Nordmalings kommun.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet regleras i Miljöbalkens 7 kapitel. Det är en skyddslagstiftning med fokus 
på att skydda tillgång till land och vatten, samt skydd för djur och växtliv. Strandskydd 
innebär att byggnader inte får uppföras utan dispens inom viss distans till hav, sjöar och 
vattendrag. Även mindre vattendrag kan omfattas av strandskydd. I de fall dispens 
beviljas så gäller den det enskilda ärendet. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Kommunen kan peka ut LIS-områden, antingen i samband med att en ny 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP) tas fram eller genom ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen (TÖP). I Nordmalings kommun finns idag ett flertal LIS-områden.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen är ett inriktningsdokument som visar hur kommunen avser använda 
och utveckla kommunens mark under flera år framåt. Utmaning i arbetet med 
översiktsplan är att få den väl förankrad både i den politiska organisationen och i 
förvaltningen, där alla verksamheter involveras i framtagandet av planen. Även 
riksintressen påverkar möjligheter och processen för hur kommunen kan planera och 
nyttja olika områden.  

Planprocessen följer följande steg: samråd, samrådsredogörelse, utställning och 
granskning, särskilt utlåtande och sedan antagande.  

 

_____ 
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§ 17 Dnr 2022-000487042 

Årsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet redovisar ett underskott jämfört med budget på -4,7 miljoner kronor 
(Mkr). 

Gemensam service resultat för helåret uppgår till -1,3 Mkr jämfört med budget. 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 50,5 Mkr vilket är 2,2 Mkr högre än 
föregående år. 

Verksamhetens intäkter avviker negativt med 2,4 Mkr från budget och minskar med 2,3 
Mkr mellan åren.  

Verksamhetens kostnader ligger oförändrade mellan åren där personalkostnaderna 
minskar med 5,0 Mkr mellan åren. Samtidigt ökar övriga kostnader dels beroende på 
uppstartskostnader vid renovering av camping men även beroende på kraftigt ökade 
kostnader avseende virke och liknande material.  

 

Sektor samhällsbyggnad redovisar för året ett negativt resultat på -3,4 Mkr jämfört med 
budget. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 7,3 Mkr mellan åren där verksamhetens 
intäkter minskar med 5,4 Mkr samtidigt som verksamhetens kostnader ökar med 2,2 
Mkr mellan åren 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av ekonomichef 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

_____  
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§ 18 Dnr 2023-000070141 

Ersättning hemsändningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag två mottagare av hemsändningsbidrag (hemleveranser av 

Nordmalings tätort har valt att inte erbjuda hemsändning till privatpersoner i 
kommunen. Stödet uppgår idag till 175 kr/leverans, 50 procent finansieras av 
kommunen samt 50 procent av Region Västerbotten. Regelverket medger en ersättning 
om 200 kr per leverans. Majoriteten av Umeåregionens kommuner håller maxnivå på 
ersättningen. Den nuvarande ersättningsnivå om 175 kr har legat fast under många år. 
Den senaste kostnadsutvecklingen gör att en översyn av ersättningsnivån är motiverad. 

Kostnadsökningen om cirka 30 000 kr per år bedöms rymmas inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 

Allmänna utskottets beslut 

Hemsändningsbidraget höjs från 175 kr till 200 kr per leverans, i enlighet med antaget 
hemsändningsreglemente. Höjningen ryms inom befintlig budgetram.  

_____ 

 
Skickas till: näringslivsutvecklare (för verkställande), ekonomiavdelning (fk.) 
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§ 19 Dnr 2023-000071012 

Internkontrollrapport 2022 

Sammanfattning av ärendet 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
. Internkontroll bedrivs på många olika sätt i verksamheterna, 

genom kvalitetsrapporter etc. Internkontrollplanen är en del av kommunens interna 
kontrollarbete.  

Internkontrollplanen består av riskbedömningar av ett antal processer, riskbeskrivningar 
för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska realiseras (kontroll och 
mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av processerna.  

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef 

Internkontrollrapport helår 2022, kanslichef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Internkontrollrapport 2022. 

______ 
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§ 20 Dnr 2023-000072012 

Internkontrollplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

kommunstyrelsen ansvarar för samtliga sektorers interna kontroll.  

Intern kontroll utövas på flera olika sätt genom exempelvis redovisning av 
ansvarsfördelning i kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens 
delegationsordning samt kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan i utskott och 
kommunstyrelse. Ekonomiskt sker uppföljning genom månadsrapporter och 
tertialbokslut. Till detta läggs även ett förslag på internkontrollplan med risker 
definierade av verksamheterna och utskotten, som kommunstyrelsen har att godkänna.  

Internkontrollplan för 2023 fastställs av kommunstyrelsen. I detta skede i utskotten så 
bedöms risk och riskvärde.  

Efter utskottets hantering, men innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen, så 
kommer kontrollmoment och kontrollaktiviteter kopplade till respektive risk att föras 
till planen.  

Beslutsunderlag 

Processriskbeskrivningar för respektive utskottsområde, kanslichef/sektorchefer 

Tjänsteskrivelse, kanslichef 

Allmänna utskottets beslut 

Riskvärderingen av sannolikheten kopplat till rutin för skyddade personuppgifter 

 

Utskottets riskbeskrivning och värdering kompletteras med kontrollaktiviteter och 
överlämnas därefter till kommunstyrelsen för fastställande. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2023-000074024 

Information - lönerevision 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. hr-chef Andreas Witt informerar om löneprocessen 2023.  

Under februari väntas chefer genomföra lönesamtal och fackliga förhandlingar tar vid.  

Nordmalings kommun arbetar med att beskriva befattningar i en jobbarkitektur som 
redovisas arbetstagarorganisationerna. Arbetstagarorganisationernas yrkanden kommer 
därefter att redovisas kommunstyrelsen för ställningstagande, innan tf. hr-chef träffar 
arbetstagarorganisationerna på nytt för att redovisa politikens inriktning. Målbilden är 
att genomföra en politiskt välförankrad löneprocess med möjlighet att kunna utbetala 
2023 års reviderade lön i april.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av tf. hr-chef 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 22 Dnr 2021-000498829 

Svar på medborgarförslag - Utegym på kajen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom september 2021 med förslag om utegym på kajen. 
Förslaget har handlagts av kultur- och fritidschef. Sektorns bedömning är att förslaget 
bör finns med som underlag när översiktsplanen planeras och genomförs.  

Kommunstyrelsen har även avsatt medel för att under 2023 stärka utemiljöerna i 
Nordmalings kommun. Förslaget bör även beaktas i detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-15 

Utredning, 2023-02-15 

Medborgarförslag  utegym på kajen 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Detta för 
att inte föregå den översyn och dialog som ska genomföras avseende attraktiva 
utemiljöer i Nordmaling och i samband med framtagande av ny översiktsplan.  

Medborgarförslaget överlämnas till kultur och fritidsavdelningen för att beaktas vid ev. 
kommande medborgardialoger om attraktiva utemiljöer i Nordmaling.  

_____ 

 

 

 




