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§ 36 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera dagens protokoll.  

      

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) justerar protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) 

idag den 9 april kl. 15:30. 

_____ 

 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
Sida 

5(20) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs efter att ärende Ansökan om anläggningsbidrag 2019 

dragits ur sammanträdet. 

_____ 
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§ 38 Dnr 69221  

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Ulf Månsson informerar om den höga arbetsbelastningen för sektorchefer 

med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. 

Återkoppling efter besöket av landshövdingen mfl. i Olofsfors delges.  

_____ 
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§ 39 Dnr 2019-000228 042 

Månadsrapport per mars 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef informerar om månadsrapport för allmänna utskottets 

verksamhetsområden, gemensam service, sektor samhällsbyggnad. Till 

kommunstyrelsens sammanträde kommer ett skriftligt underlag att presenteras. 

På grund av ett flertal vakanser inom ett antal verksamhetsområden samt viss 

överfinansiering inom bland annat arbetsmarknadsåtgärder gör gemensam service ett 

positivt resultat om ca 0,9 Mkr de tre första månaderna 2019. Samhällsbyggnad gör ett 

negativt resultat om -5,1 Mkr. Detta negativa resultat kan främst härledas till  

fastighetsrelaterade kostnader. 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig framställan, ekonomichef 

 

Allmänna utskottets beslut 

Månadsrapport per mars 2019 överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 40 Dnr 2019-000231 282 

Hyresavtal del av Mården 12 - Protab Nordmaling AB 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun köpte under hösten 2018 fastigheten Mården 12. Fastigheten är 

en näringsfastighet, vilket innebär att allmänna utskottet enligt delegation ska fastställa 

hyresavtal med dess form och innebörd. 

Hyresförhandlingar har skett med den nuvarande hyresgästen för att nå en långsiktig, 

marknadsmässig hyresnivå.  

Beslutsunderlag 

Förslag till hyresavtal Nordmaling Protab, dokid 86546 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Allmänna utskottets beslut 

Hyresavtal avseende Mården 12 fastställs. 

Fastighetschef uppdras att upprätta gränsdragningslista över ansvarsförhållandet mellan 

fastighetsägare samt hyresgäst. 

_____ 

Skickas till: ekonomichef, samhällsbyggnadschef  
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§ 41 Dnr 2019-000236 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2019 - Nordmalings ridklubb 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut från 2016-10-24 §85 ska Nordmalings Ridklubb 

erhålla ett årligt verksamhetsbidrag på 400 000 kronor för sin verksamhet. 120 000 

kronor av dessa belastar kommunens föreningsbudget.  

Besluten är ettåriga och föreningen ansöker om bidrag en gång per år.  

Handläggande tjänsteperson konstaterar att Nordmalings Ridklubb uppfyller samtliga 

villkor för att kunna få anläggningsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Vision Nordmalings Ridklubb  

Stadgar Nordmalings Ridklubb  

Balansrapport 2018 

Resultaträkning 2018 

Verksamhetsberättelse Nordmalings Ridklubb 2018  

Årsredovisning Nordmalings Ridklubb  

Ansökan om föreningsbidrag Nordmalings Ridklubb  

Tjänsteskrivelse -  Ansökan om anläggningsbidrag 2019 – Nordmalings Ridklubb   

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar föreningens ansökan om stöd på 400 000 kr. 120 000 kronor 

av dessa tas från föreningsbudgeten, och resterande 280 000 kronor tas från 

kommunstyrelsens budget. 

_____   

Skickas till: kultur- och fritidschef samt särskild handläggare 
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§ 42 Dnr 2019-000232 804 

Ansökan om projektstöd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Projektstöd kan sökas av föreningar i Nordmalings kommun som uppfyller vissa 

villkor, villkoren framgår av kommunens antagna regler för föreningsstöd. Bidrag ska 

beviljas utifrån budgeterade medel och kommunen ska årligen besluta om budget för 

projektstöd. 

 

Totalt har 5 föreningar ansökt om projektstöd om totalt 95 923 kr. 

Följande föreningar har ansökt om projektstöd: 

Ungdom/Integration - Korpen. Projekt Seriespel 29 092 kr 

Ungdom/Integration – Medborgarskolan Nord. Umeåsportcamp 10 000 kr 

Folkhälsa - Nyåkers Idrottsklubb: Bya Lyftet 36 158 kr 

Folkhälsa - Västansjö Fiskevårdsområde: Västansjö FVO 20 673 kr 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Särskild handläggare 

Ansökan: Korpen, Medborgarskolan Nord, Nyåkers Idrottsklubb samt Västansjö 

Fiskevårdsområde 

   

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet återremitteras för att undersöka hur tidigare beslut om att bevilja projektstöd 

för gym sett ut. Detta för att säkra likabehandling av föreningarna.  

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 6 maj. 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef, särskild handläggare 
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§ 43 Dnr 2019-000234 804 

Övrigt föreningsstöd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler för föreningsstöd kan ideella föreningar söka stöd för projekt som 

inte faller inom ramarna för övriga kategorier i reglementet. Ansökan prövas av 

kommunstyrelsen.  

Följande föreningar har sökt stöd: 

Nordmalings Motorcrossklubb, 37 375 kr. Föreningen ansvarar för alla framtida 

kringkostnader såsom slamtömning osv. 

Nordmalings Odlingssällskap, 20 000 kr 

Afghanska föreningen, 20 000 kr 

Handläggande tjänsteperson kultur och fritidschef föreslår ett avslag av Afghanska 

föreningens ansökan. Detta på grund av att det ansökan avser, Nourouz (nyårsfirandet), 

redan har ägt rum.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökningar från Nordmalings Odlingssällskap, Nordmalings Motorcrossklubb samt 

Afghanska föreningen  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Nordmalings Motorcrossklubb en summa av 30 000 kr 

(föreningen ansvarar för alla framtida kringkostnader såsom slamtömning osv.) samt 

Nordmalings Odlingssällskap 20 000 kr. 

_____ 
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§ 44 Dnr 2017-000488 312 

Medborgarförslag - Övergångsställe Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäls i kommunfullmäktige 2017-10-23: 

”Övergångsställe vid Backenvägen.  

Vid ankomst av bussar och tåg så går många människor in mot samhället. Vid nästan 

alla tvärgator efter Kungsvägen så finns det övergångsställen utom här. 

Skylta och måla väglinjer.” 

 

Handläggande tjänsteperson, gva-ingenjör Per Alfheim, informerar under dagens 

sammanträde att denna insats redan är genomförd.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Övergångsställe Backvägen 

Protokollsutdrag 2017-10-23 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till att övergångsställe redan finns på plats. 

_____ 
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§ 45 Dnr 2017-000410 339 

Medborgarförslag - välkommenskylt vid perrongen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag är anmält i kommunfullmäktige; 

”När du kommer som en resenär till en ort är ofta det första intrycket man får ganska 

avförande och övertygande! 

När man kommer med tåg till Nordmaling Resecentrum möts man av en stor hög stenig 

slänt som är vildvuxen.  

Jag tycker att det vore trevligare att mötas av en skylt  som lyser upp och säger 

välkommen.  

Denna skylt skall givetvis  sitta mitt i slänten och blickfånget när man kommer in på 

perrongen.  

Det vore perfekt  om den skylten var enkel och billig också. 

Mitt förslag är att göra en sådan skylt som sitter  vid infarten till Storuman. Och även 

fast jag kommer därifrån känns det trevligare och mycket välkomnande varje gång jag 

kör in till Storumansamhälle för då känner man sig just välkommen.  

Denna skylt är som synes fylld av blommor i kulört färg. 

Det ger mig då en bra inställning dit jag kommer.”   

 

Med hänsyn till förslaget om rabattens läge vid järnvägsspåret, med högspänning och 

den ogästvänliga miljön för odling, så föreslår handläggande tjänsteperson ett avslag till 

medborgarförslaget. Ett bifall skulle vara särskilt ekonomiskt kostsamt på grund av att 

en rabatt vid högspänning kräver utbildning av personal och särskilda åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag välkommenskylt vid perrongen, gva-ingenjör 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-11 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget med hänsyn 

till rabattens läge vid järnvägsspåret. Högspänningsledningar och den ogästvänliga 

miljön för odling gör detta till en olämplig plats. Ett bifall skulle vara särskilt 

ekonomiskt kostsamt på grund av att en rabatt vid högspänning kräver utbildning av 

personal och särskilda åtgärder. 

_____ 
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§ 46 Dnr 2017-000546 269 

Medborgarförslag - Ställplats Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäldes i kommunfullmäktige 2017-12-11: 

”Som pensionär har jag haft förmånen att med husbil besöka många städer, samhällen 

och övriga sevärdheter i Sverige men även i andra länder i Europa. Har noterat vilken 

ökning av husbilar det blivit efter våra vägar. Från januari 2017 tom september 

registrerades 5700 st husbilar i Sverige. Motsvarande siffra för 2016 är 4798 st. det är 

en ökning med 18,8 procent. Denna trend har varit lika under de senaste 10 åren. För 

helåret 2016 registrerades 3487 husvagnar och 5121 husbilar i Sverige. 

Husbilssemestrandet är något olika husvagnslivet och därmed andra önskemål på 

övernattningsställen. Visst används campingar i stor utsträckning men det är ofta ett 

dyrare alternativ än ställplatser för övernattning. Därför erbjuder kommunerna ett 

alternativ eller komplement till campingplatser. Många städer har uppmärksammat 

detta och en del som är belägna vid vatten har kunnat utnyttja befintliga marinor där det 

redan finns service för båtlivet. Många privata alternativ finns också. Servicegraden 

varierar naturligtvis mycket och därmed priset. Fricamping är ett alternativ men som 

husbilsåkare så vet jag att det känns mycket bättre att veta att man är välkommen och 

att det är tillåtet att övernatta. 

En bra ställplats i ett samhälle är en lugn plats nära till affärer, restauranger, kultur och 

övrig samhällsservice. Servicegraden kan variera från en parkering för husbilar väl 

utmärkt till tillgång till servicehus och plats för tömning av gråvatten och sopor samt 

påfyllning av vatten. Skulle vara trevligt om Nordmaling kunde placeras på 

ställplatskartan i Sverige. Ett bra läge för en ställplats i Nordmaling skulle vara vid 

Brandstationen. Läget är bra. Inte långt från E4 lugnt läge, nära till affärer, restauranger 

och centrum. Kanske finns möjligheten att ordna för tömning av gråvatten och 

påfyllning av färskvatten via brandstationen. En monter på väggen med broschyrer om 

vår kommun och utbud skulle vara trevligt.  

Ryktet om ställplatsen i Nordmaling skulle sprida sig enormt fort bland husbilsfolket 

och särskilt om man marknadsförde den i diverse ställplatsappar och tidningar. Har 

flera gånger blivit tillfrågad om det finns camping eller ställplats för husbilar i 

Nordmaling. Örnsköldsvik har nyligen iordningsställt en ställplats vid hamnen. Skulle 

sitta bra med en ställplats mitt emellan städerna då i Nordmaling. ” 

Karta bifogas med förslag på placering.     
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Handläggande tjänsteperson gva-ingenjör Per Alfheim föredrar ärendet muntligen under 

dagens sammanträde. Förutsättningar för att anlägga en ställplats i enlighet med 

medborgarförslagets exempel diskuteras.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag- ställplats Nordmaling, 2017-11-14      

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-11 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla inriktningen om att utreda 

möjligheten för en ställplats men att avslå den del i förslaget som pekar ut den specifika 

platsen för ställplats (det bör utredningen visa på). 

_____ 
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§ 47 Dnr 2017-000291 269 

Motion - Ställplatser för våra besökare 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion från Monica Jonsson (-), Cariné Ahlfeldt (-), Tomas Johansson (-) och 

Inger Israelsson (-) anmäldes i fullmäktige 2017-06-22: 

”Bakgrund 

Ställplatser är något som börjar vara väldigt vanligt främst för den ökade målgruppen 

med husbilar. Detta är en enkel lösning som vi anser saknas i Nordmaling.  

Beskrivning 

Vi tycker att Nordmalings kommun bör undersöka möjligheterna för att titta på om det 

är möjligt. Statusen på dessa ställplatser varierar mycket mellan olika anläggningar, 

men som vi ser det idag så är allt bättre än inget, centralt. 

Förslag till beslut 

Att man tittar över möjligheterna till att erbjuda besökande gäster denna möjlighet” 

 

 

Under dagens sammanträde föredrar gva-ingenjör Per Alfheim ärendet muntligen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion - Ställplatser för våra besökare, Monica Jonsson (-), Cariné Ahlfeldt (-), Tomas 

Johansson (-) och Inger Israelsson (-) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-22 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen om ställplatser för 

våra besökare. 

_____ 
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§ 48 Dnr 2019-000031 299 

Motion - Skyltning av brandstationen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion från Billy Moström (S) anmäldes i fullmäktige 2019-02-11: 

”Under valåret 2018, var kommunens brandstation vallokal för förtidsröstning.  

Jag fick frågor av tillresta personer, som inte var bosatta i kommunen, var ligger 

vallokalen/brandstationen? 

Med den information de fick hoppas jag att de hittade dit. 

Som kommun invånare kunde jag konstatera, att någon skyltning inte fanns till 

röstlokalen, liksom att kommunens brandstation, saknar skylt ut mot vägen. 

Kommunens brandstation bör synas i samhället, för både kommuninvånare liksom 

utomstående. 

Jag yrkar att: 

Att – Kommunen investerar i en skylt på brandstationen som är  

         synlig ut mot vägen. 

Att – Kommunen skyltar på lämpligt sätt till förtidsröstnings  

         lokaler vid kommande val ” 

 

Vid tiden för motionens inlämnade hade räddningschef begärt in en offert för skyltning 

av brandstationen. 2019-04-02 fick räddningschef en muntlig uppgift från tillfrågad 

leverantör på en kostnad om 30. 000 kr för skylt. Med hänvisning till att detta inte ryms 

inom budgeterade medel föreslår räddningschef ett avslag av inköp av skylt. 

Vad gäller förtidsröstningen så stod en gatupratare med information om vallokal vid 

korsningen utanför brandstationen vid Rödviksvägen framme varje tillfälle som 

förtidsröstningen hölls öppen. Ytterligare skyltning vid val kan dock göras oberoende 

av inköp av skylt.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare och räddningschef 
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Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen men att kostnad för 

inköp av skylt till brandstationen beaktas i budget 2020.  

_____   

 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
Sida 

19(20) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2017-000490 292 

Motion - Sommaröppet på simhallen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion av Monica Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Inger Israelsson (-) och 

Cariné Ahlfeldt (-) och Niklas Westermark (v) anmäldes i kommunfullmäktige 2017-

10-23. 

”Bakgrund 

Med sommarens dåliga väderförutsättningar så har vi fått denna fråga från fler av våra 

medborgare. 

Nordmaling har en otroligt välskött simhall. Den är i dagsläget i stora mått renoverad, 

både bassäng men även omklädningsrum. Då vi inte ha erbjudande till bad sommartid 

utomhus eller möjlighet för tätortsbor som inte kan ta sig till alternativt bad på ett enkelt 

sätt, så är vi av den åsikten att i ett ytterligare steg att göra Nordmaling till en ännu mer 

attraktiv sommarkommun att verka och besöka sommartid skulle vara att hålla 

simhallen öppen sommartid, med begränsade öppettider. 

 

Förslag till beslut 

Att kommunen tar fram ett underlag med förslag på öppettider under sommaren 2018, 

samt kostnad för dessa. 

Att man tittar över frågan i ett brett perspektiv när det gäller bemanning.”  

 

Ärendet fördras av samhällsbyggnadschef och beräkningsgrunder för bemanning och 

drift av simhallen framgår av tjänsteskrivelse.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-03 

Tjänsteskrivelse, motion sommaröppet simhallen, tf. kommunchef 

Hammarhallen kalkyl, kommunchef 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänsyn till att det 

inte finns utrymme i befintlig budget för ett sommaröppet badhus. 

____ 



 

Allmänna utskottet 
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§ 50 Dnr 67475  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingarna kan begäras ut via nämndkansliet: 

Slutrapport inlämnad för § 37 medel ”Vän i Nordmaling” 

Avisering om årsstämma 5 juni 2019, Inera AB 

Förelägganden enligt miljöbalken för simhallen Nordmaling, Myndighetsnämnden 

2019-03-22 

Förelägganden enligt miljöbalken för förskolan Tulpanen , Myndighetsnämnden 2019-

03-22 

_____ 

 

      

      

 

 


