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Närvarande: 
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Madelaine Jakobsson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 
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11:30 § 299 
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§ 296 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 13 maj kl. 08:00 på 

kommunkontoret. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) kl. 08:00 den 13 maj på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 297 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsen godkänner följande förändringar av föredragningslistan: 

Ärenden som dras ur föredragningslistan; ansökan om anläggningsbidrag Nordmalings 

ridklubb, ansökan om anläggningsbidrag, ansökan om projektstöd, ansökan om övrigt 

föreningsstöd 2019. Dessa kommer att hanteras under det extrainsatta sammanträdet 

den 13 maj.  

 

Ärende som läggs till föredragningslistan; Nytt dataskyddsombud från och med maj 

2020  

_____ 
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§ 298 Dnr 2019-000256 020 

Information från Arbetsmiljöverket 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringens arbetsmiljöstrategi lyfter fram tre särskilt prioriterade områden för 

arbetsmiljöarbete; ett hållbart arbetsliv, att stärka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön samt en nollvision för dödsolyckor. 

Arbetsmiljöverket informerar om kommunens arbetsmiljöansvar där arbetsmiljölagen 

ska verka tillsammans med annan lagstiftning som styr de kommunala verksamheterna.  

I huvudsak så är det kommunfullmäktige och  kommunstyrelsen som är ansvariga för 

arbetsmiljön på de kommunala arbetsplatserna, tjänstepersoner är framförallt ansvariga 

för det praktiska utförandet (hur något utförs och av vem).  

Arbetsmiljöverket betonar vikten av det förbyggande arbetet för att nå regeringens mål.  

 

____ 
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§ 299 Dnr 67477  

Informationer 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Lundqvist Brömster, socialsekreterare, informerar om samverkansprojektet 

mellan skola och socialtjänst. 

Projektet initierades efter en träff med barn- och utbildningsutskottets och sociala 

utskottets presidier tillsammans med kommunchef, barn- och utbildningschef och 

socialchef. Med bakgrund av att antalet remisser till BUP ökar, kostnader för 

familjehemsplaceringar ökar samt att det finns ett flertal barn med problematisk 

skolfrånvaro, så såg både socialtjänst och skola fördelar med att hitta en närmare och 

mer långsiktig samverkan.  

En slutrapport kommer att delges kommunstyrelsen efter att projektet avslutas den 1 

juli 2019. 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

- Informerar om deltagande i årets Kommunstyrelseseminarium.  

 

Kommunchef  

Informerar om bl.a. annat:  

- Region Västerbottens - dialogunderlag på remiss, ska besvaras under sommaren 

2019. 

- Det pågående informationssäkerhetsarbetet ” Klassa” 

- Att en totalförsvarsövning år 2020 kommer att genomföras. 

- Krisberedskapsveckan lyfts fram av MSB (Myndighetens för samhällsskydd och 

beredskap). 

- Personalrekryteringar; rekrytering av kommunikatör är genomförd, 

anställningen påbörjas i juni 2019. En andra omgång av rekrytering av 

personalchef påbörjas. 

- EGTS (europeisk gruppering  för territoriellt samarbete)- samverkan inom 

kvarkenområdet. 

_____ 
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§ 300 Dnr 2019-000228 042 

Månadsrapport per mars 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

perioden januari - mars 2019. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet för 

perioden är -13,6 Mkr. Motsvarande period i fjol var avvikelsen -6,3 Mkr.  

Barn och utbildningsutskottet avviker -3,8 Mkr att jämföra med utfallet föregående år 

som var -2,5 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -5,6 Mkr att jämföra med samma 

period 2018 då utfallet var  -1,7 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på -4,2 Mkr att 

jämföra med föregående år då utfallet var -2,1 Mkr.  

.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Månadsrapport mars 2019, ekonomichef 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2019-04-10 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-04-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per mars 2019 godkänns. 

_____ 

Skickas till: Ekonomichef, sektorchefer, kommunchef (fk.)  
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§ 301 Dnr 2019-000224 042 

Information - Resultatstärkande åtgärder för att nå fullmäktiges mål 

år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 mars så uppdrogs kommunens ledningsgrupp, att till kommunstyrelsens 

sammanträde den 6:e maj, presentera ett effektiviseringsförslag avseende 

resultatstärkande åtgärder med målet att år 2020 nå den av fullmäktige fastställda 

resultatnivån. Detta efter att månadsrapport per februari månad visar på ett negativt 

resultat om 7,7 Mkr.  

Under kommunstyrelsens sammanträde presenteras ett utkast från kommunchef samt 

sektorchefer.  Fackliga förhandlingar kommer att ta vid efter beslut av 

kommunstyrelsen den 13 maj.  

Beslutsunderlag 

Effektiviseringsförslag 2020, kommunchef 

Protokollsutdrag 2019-03-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Effektiviseringsförslaget läggs till handlingarna och behandlas av kommunstyrelsen 

under det extrainsatta sammanträdet den 13 maj. 

_____ 
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§ 302 Dnr 2019-000060 047 

Remiss - SOU 201874 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen 

för kommuner och landsting  

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har gett kommunen möjlighet att yttra sig över betänkandet "Lite 

mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting ".  

Regeringens uppdrag till utredaren Håkan Sörman har varit att utreda och uppdatera 

kostnadsutjämningen – d.v.s. en delmängd av den kommunalekonomiska utjämningen. 

I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig 

grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt 

föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller 

ska utgå. I uppdraget ingick också att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. 

Kostnadsutjämningen har som syfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar så 

att alla kommuner har möjlighet att ge sina invånare god service. 

.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Förslag - Remissvar, ekonomichef  

SOU 2018: 74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och 

landsting 

Remissmissiv SOU 2018: 74 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad skrivelse godkänns som Nordmalings kommuns remissyttrande till 

Finansdepartementet. 

_____ 

Remissvar skickas till: Finansdepartementet ( senast den 17 maj)  

Protokollsutdrag skickas till: ekonomiavdelningen 
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§ 303 Dnr 2019-000085 049 

Information - Förslag till objektsättning av investeringar 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef informerar om att samtliga investeringar är pausade med 

anledning av det pressade ekonomiska läget och det åtgärdsförslag som är aktuellt för 

att stärka kommunens resultat.  

Beslutsunderlag 

Objektssättning Räddningstjänsten 

Objektssättning av investeringar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen om att samtliga investeringar är pausade noteras till protokollet.  

_____ 

Skicka till: samhällsbyggnadschef (fk.) 
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§ 304 Dnr 83476  

Information från näringslivssamordnare 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare informerar om;  

NIS-projektet- nuvarande NIS projekt avslutas 31/9 och det nya Näringsliv i samverkan 

mellan Umeåregionens sex (6) kommuner har fått klartecken från Region Västerbotten 

och nu väntar man på klartecken från partnerskapet för Norrbotten och Västerbotten 

(Strukturfondspartnerskap för övre Norrland). 

Svenskt Näringsliv presenterar enkätresultatet från sin årliga enkät om företagsklimatet 

på ett lunchmöte den 22/5. 

Biz Nord- arbetet fortsätter, många företag är med och nu intensifieras arbetet. 

Våravslutning med kommunens företag är i Tjarn den 19/6. 

 

_____      
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§ 305 Dnr 2019-000267 141 

Projektägare för ny kontanthanteringslösning 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att Swedbank avvecklade sitt bankkontor i Nordmaling så lade också det företag 

som tillhandahöll kontanthanteringsboxen ned denna tjänst. Avsaknad av möjlighet till 

kontanthantering för det lokala näringslivet är ett problem som Nordmalings kommun 

delar med flera andra mindre kommuner. Länsstyrelsen har sedan nyligen ett uppdrag 

att vara handläggande myndighet för en satsning till drabbade kommuner som kallas 

”grundläggande betaltjänster” för landsbygden. Lösningen bygger på en 

kostnadsneutral lösning för sökande serviceort/kommun, där samtliga 

investeringskostnader för lokalanpassning och drift (t ex lokalhyra) täcks, men där 

någon aktör måste ta kostnaden och därefter rekvirera medel via länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 

Offerter 

Ansökningsblankett 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun står som huvudman för projektet om ny kontantlösning, 

kostnaden för projektet uppgår till ca 270 000 kronor och summan återsöks hos 

länsstyrelsen efter genomförandet. 

Kommunen åtar sig en löpande kostnad för lokalhyra, samt leasing av utrustning för 

kontanthantering. Även de löpande kostnaderna återsöks hos länsstyrelsen.  

Summan belastar budgeterade medel för näringslivsutveckling innan medel återsöks 

hos länsstyrelsen. 

_____ 

Skickar till: näringslivsutvecklare (för verkställande), ekonomiavdelningen (fk.), 

fastighetschef (verkställande i samråd med näringslivsutvecklare), 

samhällsbyggnadschef (fk.) 

_____ 
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§ 306 Dnr 2019-000211 338 

Svar på initiativärende - ovårdade tomter, byggnader, bilar  

Sammanfattning av ärendet 

Följande initiativärende väcktes av Tomas Johansson (FD); 

"Under gångna mandatperioden gjordes en resa genom hela kommunen, där 

registrerade man tomter/byggnader/ skrotbilar. Det har nu gått en längre tid utan någon 

återkoppling i denna fråga.  

Byte av tjänsteperson är genomfördes i mitten av 2018 

Vi ser ett utökat behov, för Nordmalings bästa, att det tas ett krafttag kring denna fråga.  

Det finns regler i Plan- och bygglagen (8 kap 14 §) med krav på byggnadsverk, 

underhåll och varsamhet. Där nämns: ”Ett byggnadsverks yttre ska hållas i vårdat skick. 

Underhållet ska anpassas till områdets karaktär och byggnadsverkets värde utifrån 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Byggnaderna ska 

underhållas så att deras särart bevaras.” 

När det gäller tomter anges det i 8 kap 15 § Plan- och bygglagen att 

 ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Miljö- och 

byggnämnden får förelägga ansvariga att inom viss tid vidta åtgärder. Om en byggnad 

är förfallen eller skadad till väsentlig del och trots uppmaning inte åtgärdats, får 

nämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnaden eller anläggningen. Följs 

inte föreläggandet kan åtgärden utföras genom nämndens försorg på den försumliges 

bekostnad. 

Vi efterlyser följande: 

En redovisning i frågan som ger kommunstyrelsen nuläges bild. 

En tidsplan med vilka åtgärder som planeras, eller är genomförda koppat till 

kostnader”. 

 

Under sammanträdet informerar samhällsbyggnadschef om genomförda och kommande 

insatser. Bygglovshandläggare Tony Johansson har i ett skriftligt yttrande redogjort för 

dessa.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende - ovårdade tomter, byggnader, bilar 
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Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna och en tidsplan för 2020 tas fram. 

_____ 

Skickas till: bygglovhandläggare, samhällsbyggnadschef 
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§ 307 Dnr 2019-000235 003 

Reglemente myndighetsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Myndighetsnämnden hanterar ärenden som rör myndighetsutövning mot kommunens 

egna verksamheter. Ett förslag till nytt reglemente för myndighetsnämnden har 

upprättats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare myndighetsnämnden 

Förslag - myndighetsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner myndighetsnämndens reglemente. 

______ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
Sida 

18(31) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 308 Dnr 2019-000043 109 

Svar på motion - Folkhälsoplan 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD) lämnar in följande motion: 

"2014-10-06 togs det beslut i KS att kommunchefen fick i uppdrag att fastställa en 

folkhälsoplan. 2015 antogs det i Nordmalings kommuns en folkhälsopolicy som utgår 

från elva nationella målområden för Folkhälsa.   

Beskrivning 

Folkhälsoarbete bör bedrivas i kommun genom systematiska och målinriktade insatser 

för att åstadkomma en god och jämlik hälsa.  I denna fråga så efterlyser vi 

Folkhälsoplanen då den verkar ”ramlat mellan stolarna” Målsättningen måste vara ett 

effektivt folkhälsoarbete där bästa möjliga resultat uppnås genom att rätt saker görs på 

rätt sätt, i rätt tid. 

För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras 

i de verksamheter som bedrivs i kommunen.  

Folkhälsorådet är en grupp som redan finns, tillika en policy för detta ändamål.  

Gruppen för folkhälsofrågor och övriga aktörer i samhället och har en viktig roll i att 

arbeta förebyggande för att stärka folkhälsan i Nordmalings kommun. 

Förslag till beslut  

Att: Nordmalings kommun tar fram en folkhälsoplan, med mätbara och 

uppföljningsbara mål."  

Beslutsunderlag 

Motion - Folkhälsoplan, Monica Jonsson (FD) 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-11 

Kommunstyrelsens  beslut 

Ärendet återremitteras och kommunstyrelsen efterfrågar ytterligare redogörelse för hur 

folkhälsoarbetet riktat till kommunens medborgare bedrivs. Ärendet behandlas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde.  

_____ 

Skickas till: socialchef (beredning)  
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§ 309 Dnr 2017-000490 292 

Svar på 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 2019-04-09 

Tjänsteskrivelse - Motion sommaröppet på simhallen 

Motion - Motion sommaröppet på simhallen 

Kalkyl 

Protokollsutdrag 2017-10-23 § 132 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till att det inte finns utrymme i 

befintlig budget för ett sommaröppet badhus. 

_____ 
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§ 310 Dnr 2017-000546 269 

Svar på medborgarförslag - Ställplats Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag angående att upprätta en ställplats i Nordmaling för husbilar 

anmäldes i kommunfullmäktige 2017-12-11.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Ställplats Nordmaling 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-09 

Tjänsteskrivelse - Ställplats Nordmaling, GVA-ingenjör 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller inriktningen om att utreda möjligheten för en ställplats 

men avslår den del i förslaget som pekar ut den specifika platsen för ställplats (det bör 

utredningen visa på). 

 _____ 
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§ 311 Dnr 2017-000291 269 

Svar på 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”  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-04-09 

Tjänsteskrivelse, gva-ingenjör 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-22 

Motion - Ställplatser för våra besökare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen ställplatser för våra besökare. 

_____ 
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§ 312 Dnr 2017-000488 312 

Svar på medborgarförslag - Övergångsställe Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

”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, har tidigare informerat att 

denna insats redan är genomförd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-04-09 

Medborgarförslag - Övergångsställe Backvägen 

Protokollsutdrag 2017-10-23      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till att 

övergångsställe redan finns på plats. 

_____ 
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§ 313 Dnr 2017-000410 339 

Svar på medborgarförslag - Välkommenskylt vid perrongen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag anmäldes i kommunfullmäktige 2017-09-11 om att en 

välkommenskylt bör sättas upp i slänten vid perrongen. Skylten ska synas när man 

kommer in med tåg till Nordmalings resecentrum.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-04-09 

Medborgarförslag välkommenskylt vid perrongen, gva-ingenjör 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-11      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår 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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§ 314 Dnr 2019-000031 299 

Svar på 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 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-04-09 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare och räddningschef 

Medborgarförslag – skyltning av räddningstjänsten      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen men kostnad för inköp av skylt till brandstationen 

ska beaktas i budget 2020.  

_____ 
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§ 315 Dnr 2019-000266 805 

Begäran om förskottsutbetalning av 2020 års verksamhetsbidrag, 

Stiftelse Olofsfors Bruk 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Olofsfors Bruk äskar om en förskottsutbetalning av verksamhetsbidraget för 

2020, summan uppgår till 300 000 kr.       

Beslutsunderlag 

Begäran, Stiftelsen Olofsfors Bruk      

Kommunstyrelsens beslut 

En förskottsutbetalning om 300 000 kr för verksamhetsbidrag år 2020 utbetalas. 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef (verkställande av utbetalning), ekonomiavdelningen 

(fk.) 
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§ 316 Dnr 2019-000274 805 

Begäran om bidrag, Nordmalingsbygdens Folkets Husförening 

Sammanfattning av ärendet 

I en skrivelse till gruppledarna i kommunfullmäktige beskriver Nordmalingsbygdens 

Folkets Husförening ett mycket ansträngt ekonomiskt läge.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Nordmalingsbygdens Folkets Husförening   

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med budget och verksamhetsplan från 

Nordmalingsbygdens Folkets Husförening. Ärendet behandlas den 13 maj.  

_____ 
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§ 317 Dnr 2019-000271 805 

Initiativärende - ekonomiskt stöd till Nordmalingsbygdens Folkets 

Husförening 

Sammanfattning av ärendet 

Följande initiativärende väcktes av Niklas Vestermark (V); 

” Nordmalings kommun har idag en förening som är oerhört viktigt både kulturellt och 

socialt, men som har en tung ekonomi. Nordmalingsbygdens Folkets Husförening har 

en 100-årig historia med att anordna mycket uppskattade kulturella inslag för 

allmänheten. Det är dessutom kommunens enda biograf. Till skillnad från andra 

kommuner och deras Folketshus ger Nordmaling inget nämnvärt stöd. Föreningen har 

nu kontaktat samtliga partier som redan i höstas lovade att ge Nordmalingsbygdens 

Folkets Husförening ekonomiskt stöd. Det är hög tid detta vallöfte infrias om partierna 

vill att verksamheten ska kunna fortsätta finnas även kommande år. 

 

Beskrivning: 

Nordmalingsbygdens Folkets Husförening har mailat samtliga 

partiordförande/gruppledare som redan på ett möte i höstas i Rundvik lovade att ge 

ekonomiskt stöd. Föreningen har fakturor och släpande kostnader på 188 000kr och 

förväntade inkomster på 75 000kr de kommande veckorna. Det innebär att föreningen 

saknar 113 000kr för att täcka sina utgifter inklusive till Nordmalings kommun.  

 

Då deras verksamhet är viktig för allmänhetens välmående bör politiken värna om 

denna och se till att Nordmalingsbygdens Folkets Husförening får det ekonomiska stöd 

de behöver.  

 

Därför yrkar Vänsterpartiet 

Att Nordmalings kommun ger ekonomiskt stöd till Nordmalingsbygdens Folkets 

Husförening år 2019 så att de klarar av att täcka sina fakturor och tänkt verksamhet för 

innevarande år. 

 

Att bidragsstöd till föreningens verksamhet bereds i samband med 

föreningsstöd/kulturbidrag år 2020 och att stödet motsvarar bidragsnivåer från andra 

kommuner mot liknande verksamhet – Folketshus föreningar. 

”      

Beslutsunderlag 

Initiativärende – Ekonomiskt stöd till Nordmalingsbygdens Folkets Husförening, 2019-

04-25      
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Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet avslås med hänvisning till att frågan redan är under beredning.  

_____      
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§ 318 Dnr 2019-000275 009 

Dataskyddsombud från och med maj 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt artikel 

37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen utför kommuner sådana behandlingar av 

personuppgifter att ett dataskyddsombud måste utnämnas. 

Kommunsekreterare Maria Syd föreslår att rollen som dataskyddsombud återgår till 

nämndsekreterare Anna Hallgren efter att hon nu är åter i tjänst.  

Beslutsunderlag 

Muntligen, kommunsekreterare      

Kommunstyrelsens beslut 

Rollen som dataskyddsombud återgår till Anna Hallgren efter att hon är åter i tjänst vid 

kommunkansliet. 

_____ 

Skicka till: Anna Hallgren 
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§ 319 Dnr 81564  

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

   Protokollsutdrag allmänna utskottet § 40, Hyresavtal Mården 12    

_____      
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§ 320 Dnr 70213  

Meddelanden  

Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet 

SKL informerar Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, SKL cirkulär 19:19 

 

https://skl.se/5.5849baa816a05f83251266a5.html?utm_source=notifiering&utm_mediu

m=email&utm_campaign=cirkular 

      

______ 
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