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Närvarande 
Beslutande:  

Madelaine Jakobsson (C) 
Alexander Landby Johansson (C) 
Kerstin Sjöström (C) 
Ann-Kristin Strandman (C) 
Anders Jonsson (C) 
Grethel Broman (S) 
Billy Mostöm (S) 
Anders Olsson (S) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Anna-Karin Lundberg (KD) 
Mikael Larsson (SD) 
Monica Jonsson (FD) 
Gerd Lindgren (S) ersätter Niklas Vestermark (V), §§ 385 -386 
Niklas Vestermark (V) §§ 387 - 418 

 
 
 
Övriga: 

Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Petronella Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Ulla-Maj Andersson, kommunrevisionen §§ 388 - 390 
Hans-Erik Rasch, kommunrevisionen §§ 388 - 390 
Hardy Eriksson, kommunrevisionen  §§ 388 - 390 
Göran Nilsson, kommunrevisionen  §§ 388 - 390 
Tommy Bildström, bibliotekschef § 387 
Jakob Norstedt, kommunikatör § 387 
Eva Lundqvist, kostchef §§ 391- 392 
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 388- 392 
Susanne Hansson, ställföreträdande socialchef §§ 393- 396 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef  §§ 388-390, §§ 404 - 405 
Thomas Berglund,barn- och utbildningschef  §§  
Ann-Christine Fjellman, personalstrateg  § 387, § 399 
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 400 
Handläggare IFO  §§ 413- 418 
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§ 385 Dnr 59919  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 15 oktober kl. 09:00.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) 
tisdagen den 15 oktober kl.09:00 . 
_____ 
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§ 386 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande ärenden; Information - Kostpolicy och 
inköp av livsmedel, Ansökan om planbesked del av fastighet Levar 2:97,  Redovisning av 
egenkontroll lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Revidering kommunstyrelsens 
reglemente och Sekretessärende 6. 
_____ 
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§ 387 Dnr 88398  

Information 

Sammanfattning av ärendet 
Bibliotekschef Tommy Bildström informerar om bibliotekets uppdrag som folkbibliotek.  
Jämte uppdraget som skolbibliotek har biblioteket bland annat ett demokratiuppdrag och ett 
folkbildande uppdrag. Biblioteket i Nordmaling  arbetar med sitt demokratiuppdrag genom att 
exempelvis skapa kunskap och debatt i särskilda frågor som miljöfrågor och genusfrågor. 
Biblioteket har även en bibliotekskommunikatör som är anställd för att arbeta med 
bibliotekets kulturuppdrag. Tjänsten är finansierad genom kulturrådet. 
Kulturrådet har därtill beviljat Nordmalings bibliotek medel för att arbeta med digital kultur 
genom informationsteknik som exempelvis möjliggör programmering i 3D-program.  
 
Personalstrateg Ann-Christine Fjellman informerar meddelarfrihet 
Meddelarfrihet omfattar Nordmalings kommuns anställda och innebär att anställda har rätt att 
offentliggöra uppgifter utan att arbetsgivaren får eftersöka vem som spridit dessa. Det kan 
exempelvis handla om uppgifter som lämnas till media. Arbetsgivaren har dock en lojalitet 
mot arbetsgivaren i sin roll som anställd och de uttalanden som görs i kommunens namn. 
 
Kommunikatör Jakob Norstedt, presentation och uppdrag  
Jakob Norstedt presenterar sig för styrelsen och informerar om kommunikatörens roll och 
arbetsuppgifter i Nordmalings kommun. Tjänsten innefattar bland annat att hålla hemsidan 
uppdaterad, sköta mediakontakter, vara aktiv i sociala medier, sköta kommunikationen vid en 
krissituation, kommunens turisminformation, förvalta den grafiska profilen, kommunikation 
med kommunmedborgare samt den interna kommunikationen. I uppdraget ligger också att 
stötta medarbetare i deras mediakontakter.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) informerar om;  
- Svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat där Nordmaling i år hamnade 

på plats 48. Det är en bra placering, men det arbetas nu med de områden där resultatet 
sjunkit.   

- Kommunstyrelsens ordförande åker till Växjö i oktober och Piteå i december för att 
berätta om hur vi arbetar i Nordmalings kommun.    
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- Kommunstyrelsens ordförande har bjudit in statens särskilda utredare Björn Åstrand, som 
utreder frågan om likvärdig skola. Han besöker Nordmalings kommun i december och 
kommer då att träffa politiker, rektorer och barn- och utbildningschef.  
 

Kommunchef Ulf Månsson informerar om; 
-  Vikten av attraktionskraft och kommunens som attraktiv arbetsgivare.  
-  Att digital kompetensutveckling  för chefer och administrativ personal kommer att påbörjas 

under hösten med finansiering av EU-medel via Region Västerbotten. Satsningen benämns 
"DIGAD". 

-  Samtal med polisen har förts för att skapa möjlighet för det proaktiva arbetet i Nordmalings 
kommun. Polisen förordar att Nordmalings kommun skapar två (2) brottsförebyggande råd 
(BRÅ), ett operativt råd och ett strategiskt råd.   

-  Visionsprocessen pågår och under oktober månad hålls dialogmöten med ungdomar, 
näringsliv, föreningar och politiker.  

-  Dialog förs med företag för insamling och bortförsel av skrotbilar.  
-  VAKIN, möjligheter till samarbete undersöks genom undertecknat avtal. 
-  Umeåregionen, kort återkoppling med tankar om framtida marknadsföring som 

arbetsmarknadsregion. 
-  Arbetsförmedlingen presenterar en  ny prognos för Nordmalings kommun. Andel inskrivna 

arbetslösa uppgick till  7,4 %. 
_____ 
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§ 388 Dnr 2019-000500 042 

Delårsrapport januari - augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för tertial  2019. Av delårsrapporten 
framgår att Nordmalings kommun efter åtta månader redovisar ett negativt resultat på -8,8 
Mkr.  
Jämfört med samma period 2018 har resultatet försämrats med -3,9 Mkr. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag ökar med 3,7 procent jämfört med 2018 medan verksamhetens 
nettokostnader ökar med 4,9 procent jämfört med 2018. 
Allmänna utskottet visar en negativ avvikelse med -2,8 Mkr jämfört med budget, sociala 
utskottet en negativ avvikelse med -10,9 Mkr och barn och utbildningsutskottet en negativ 
avvikelse med -3,3 Mkr. 
Sektorernas resultatavvikelse för redovisningsperioden är -16,9 Mkr och är den enskilda 
orsaken till den kraftiga resultatförsämringen. Låga finansiella kostnader, högre 
finansieringsgrad av pensionskostnaderna samt något högre generella statsbidrag än budget 
stärker dock upp det negativa resultatet något. 
Det negativa resultatet präglas av ett antal faktorer som bidrar till den negativa 
resultatutvecklingen. Intäkter i form av externa bidrag minskar mellan 
redovisningsperioderna med 13,7 Mkr vilket ställer krav på en snabb omställning av 
motsvarande kostnader för att verksamhetens nettokostnader inte ska stiga. Vidare ökar 
kostnaden för köp av huvudverksamhet med 3,5 Mkr och kostnadsökningen ligger i sin helhet 
inom sociala sektorn och rör främst externa placeringar. 
Lämnade bidrag ökar mellan perioderna med 2,3 Mkr där kommunen ser en ökning av 
kostnaden för utbetalt försörjningsstöd. 
Personalkostnaderna ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2018 även om det mellan 
sektorerna finns volymförändringar mellan åren. 
Beslut om resultatstärkande åtgärder har fattats och under hösten pågår arbetet med att 
verkställa besluten och följa resultatutvecklingen under resterande del av 2019. 
Helårsprognosen för kommunens resultat är ett underskott på -21,7 Mkr, Det beräknade 
resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål ej i något avseende kommer 
uppfyllas.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
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Protokollsutdrag 2019-09-30 
Protokollsutdrag 2019-10-01 
Protokollsutdrag 2019-10-03 
Förslag - Delårsrapport 2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport jan – augusti 2019.  
_____ 

Skickas till: ledningsgruppen 
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§ 389 Dnr 2019-000224 042 

Resultatstärkande åtgärder för att nå fullmäktiges mål år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatstärkande åtgärder har vidtagits under 2019 i syfte att nå budget i balans år 2020. 
Ytterligare möjligheter till besparingar måste övervägas varför Kommunstyrelsen uppdragit åt 
kommunchef att se över chefsorganisationen och lägga fram möjliga besparingsförslag. 
Ledningsgruppen vid Nordmalings kommun har undersökt förutsättningarna att vidta 
resultatstärkande åtgärder år 2019 genom att utföra besparingar inom kommunens 
chefsorganisation. I underlaget har beaktats möjligheter till samordning och översiktliga 
konsekvenser vid ev. förändrade chefsuppdrag. Avseende konsekvenser har bl.a. 
arbetsbelastning, kvalitet, sjukfrånvaro och möjligheten till att vara en attraktiv arbetsgivare 
beaktats.  
Kommunchef föreslår att inga besparingar genomförs inom chefsorganisationen.   

Beslutsunderlag 
Chefsorganisation Nordmalings kommun 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Protokollsutdrag 2019-09-02 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att återupptas den 25 november med ett utförligare underlag. Av 
underlagen ska bland annat en organisationsskiss med antal underställda  för respektive chef 
synliggöras samt hur arbetsbelastning/arbetsuppgifter ser ut. I underlaget ska också de 
administrativa  resurserna beskrivas.  
 _____ 
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§ 390 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. Flertalet åtgärder är utförda eller 
påbörjade.    
Inom sektor barn- och utbildning har man kunnat genomföra åtgärder enligt tidigare beslut 
(dnr 2019-244-042) i stor utsträckning. De områden där man ännu inte kunnat genomföra 
planerade besparing är antal elevassistenter i grundskola samt avveckling av öppen förskola. 
Gällande öppen förskola så har kommunen tecknat ett treårigt hyresavtal vilket försvårar 
åtgärden. 
För sektor omsorg har besparingsåtgärder påbörjats och till viss del genomförts inom samtliga 
punkter enligt tidigare beslut (dnr 2019-244-042).  
För sektor samhällsbyggnad har man genomfört besparingar gällande vaktmästeri, genom att 
inte tillsätta pensionsavgångar, och besparingsarbetet inom resecentrum pågår. För 
räddningstjänsten behöver handlingsplan för skydd mot olyckor fastställas innan man kan gå 
vidare med genomförande av besparingsförslag.   
      

Kommunstyrelsens beslut      
Informationen läggs till handlingarna och kommunchef uppdras att till sammanträdet den 25 
november ge en skriftlig rapport med uppskattade besparingar för respektive åtgärdsförslag 
som fastställdes i juni 2019.  
_____ 
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§ 391 Dnr 2019-000547 622 

Information - Kostpolicy och inköp av livsmedel 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor barn- och utbildnings kostchef Eva Lundqvist informerar om efterlevnad av antagen 
kostpolicy samt kommunens avtal och inköp av livsmedel.   

Beslutsunderlag 
Kostpolicy, dnr 2016-132-449 
Nordmalings kommuns inköp augusti 2018- augusti 2019, kostchef  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchef får i uppdrag att tydliggöra hur uppföljning av antagen kostpolicy ska 
genomföras. 
Uppföljningen presenteras kommunstyrelsen årligen.         
_____ 
Skickas till: Kostchef barn- och utbildning, kostansvarig sektor omsorg 
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§ 392 Dnr 2019-000536 059 

Fastställande av förfrågningsunderlag 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet omfattas av upphandlingssekretess. 
 

_____     
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§ 393 Dnr 2019-000273 021 

Information - Genomlysning av ekonomi och organisation inom 
socialförvaltningen- Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. socialchef informerar om den handlingsplan som håller på att arbetas fram efter Public 
partners genomlysning av ekonomi och organisation inom sektor omsorg.    

Beslutsunderlag 
Rapport, Public partners, 2019-08-12 
Handlingsplan, socialchef, 2019-10-10      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______      
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§ 394 Dnr 2019-000209 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 
beträffande ej verkställda beslut: 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-10-01 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS, 2019-08-31      
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Statistikrapport ej verkställda beslut överlämnas till kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS.      
______ 
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§ 395 Dnr 2019-000465 730 

Rapport avseende projekt trygghetskamera 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniken för digital tillsyn på natten i ordinärt boende finns tillgänglig. Digital tillsyn under 
natt kan vara ett komplement till, eller ersätta traditionell hemtjänstinsats, där brukaren 
beviljats tillsyn genom personliga besök på natten. 
  
Digital tillsyn förväntas både leda till ett bättre utnyttjande av personalresursen samt vara ett 
sätt att utöva tillsyn utan att störa brukarens nattsömn. 
  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-10-01 
Tjänsteskrivelse, socialchef, 2019-09-02 
Slutrapport projekt Trygghetskamera, 2019-09-05      

Kommunstyrelsens beslut 
Insatsen digital tillsyn på natten i ordinärt boende införs. Insatsen är avgiftsbefriad.  
_____ 
Skickas till: socialchef 
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§ 396 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 
sammanträde har ett förslag till revidering gällande individ- och familjeomsorgens (IFO) 
verksamhetsområde tagits fram. Följande revideringar föreslås:  
S 3.6 Upprättande/undertecknande av hyresavtal med hyresvärd (övergångskontrakt) 
S 3.20 Ny delegat gällande beslut om placering av EKB till extern HVB 
S 10.7 Ny delegat gällande beslut om sekretesskydd av uppgifter gentemot vårdnadshavare 
till skydd för underårig    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-10-01   

Kommunstyrelsens beslut 
Följande revideringar av kommunstyrelsens delegationsordning godkänns: 
S 3.6 Upprättande/undertecknande av hyresavtal med hyresvärd (övergångskontrakt) 
S 3.20 Ny delegat gällande beslut om placering av EKB till extern HVB 
S 10.7 Ny delegat gällande beslut om sekretesskydd av uppgifter gentemot vårdnadshavare 
till skydd för underårig      
_____ 
Skickas till: sekreterare sociala utskottet (för publicering), IFO-chef 
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§ 397 Dnr 2019-000514 109 

Projektredovisningar i samtliga kommunala verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av projekt  följer av beviljandet av  motion - Projektredovisning av kommunala 
projekt dnr 2018-135-109.  

Beslutsunderlag 
Pågående projekt 2019, kommunchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 25 november.  
_____ 
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§ 398 Dnr 2019-000520 023 

Ändring av anställningsform - Arbetsmarknadsenheten 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att nya tjänster tillsätts av styrelsen. Av den 
anledningen lyfts en ändring av anställningsform från tidsbestämd till tillsvidare upp för 
beslut. 
Handläggande tjänsteperson, kommunchef, bedömer att utbildningskoordinator vid 
arbetsmarknadsenhetens tidsbegränsad anställning  skulle behöva övergå i en tillsvidaretjänst. 
Utbildningskoordinatorn är en central del i en väl fungerande arbetsmarknadsenhet, med 
ansvar för bl.a. att fånga upp personer som inte har fullföljt sina gymnasiestudier samt att 
samverka med Arbetsförmedlingen gällande yrkesutbildningar (vilket innebär att 
Arbetsförmedlingen bekostar utbildningen, ej kommunen). En fungerande 
arbetsmarknadsenhet med kompetens inom utbildningsväsendet kan därtill komma att vara av 
stor betydelse för framtida samverkan med Arbetsförmedlingen. Berörd medarbetare är 
utbildad studie- och yrkesvägledare och besitter därmed viktig kunskap för AME.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Protokollsutdrag 2019-09-30 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Anställningsformen för utbildningskoordinator övergår från en tidsbegränsad tjänst till en 
tillsvidaretjänst.   
_____ 
Reservation: Monica Jonsson (FD) reserverar sig mot beslut 
 
Skickas till: kommunchef, personalavdelningen  
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§ 399 Dnr 2019-000223 026 

Information om sjukskrivningstal 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Information om sjukskrivningstal kommer att återinföras som en stående punkt på 
kommunstyrelsens dagordning från och med den 25 november. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 25 november.       
_____      
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§ 400 Dnr 88463  

Information från näringslivsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl presenterar Region Västerbottens sammanställning 
över beviljade företagsstöd i länet. Statsstöd fördelas efter indelning av stödområden där 
Nordmalings kommun till största del består av stödområde B (kustland), med undantag för 
Norrfors och Nyåker som tillhör stödområde A (inland).     
Företagsgalan kommer i år att genomföras fredagen den 15 november i Olofsfors bruk.   
Del av Mården 12, ca 800 kvadratmeter, har hyrts ut till näringsidkare.  
NIS 6.0 har startat, finansiering upp till 105 procent finns i projektet. Rekrytering av en (1) 
personal på 75 procent fram till 2022 har påbörjats. 
Nyckeltal för tjänsteföretag gällande nettomarginalen ligger lägre än jämförbara kommuner i 
länet. 
Investering Stickspår med öppen terminal fortlöper enligt satt tidsplan och budget.  
_____      
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§ 401 Dnr 2019-000533 804 

Ansökan övrigt föreningsstöd hösten 2019 - Nordmalings Handboll, Husum 
IF BK 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstöd i kategorin Övrigt föreningsstöd kan sökas under hela året. Under hösten har 
följande (2) två ansökningar inkommit: 
Nordmalings Handboll 
I sin redovisning för vårens resebidrag sökte föreningen även för logikostnader. Dessa 
nekades med hänvisning till gällande regler för föreningsstöd, 16.3 Villkor, där det anges att 
stödet endast beviljas för resor med tåg eller buss till tävling. Föreningen vill få stödet prövat 
och bifogar argument för detta (se underlag). 
 
Husums IF BK 
Söker Övrigt bidrag som kostnadstäckning för resor till och från träningar för 
ensamkommande barn och unga från Nordmaling som annars inte har möjlighet att ta sig till 
träningen. Man har erbjudit skjuts till barn och unga sedan 2014. Detta har kunna täckas av 
bidrag för integration från SISU Västernorrland. Detta bidrag har i år dragits ner från 35 000 
kr till 10 000 kr.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordmalings Handbolls ansökan avslås med hänvisning till reglerna för Resebidrag. 
Husum IF beviljas 14 000 för resor till och från träning.  
_____ 
Reservation: Mikael Larsson (SD) reserverar sig mot beslut. 
 
Skickas till: kultur- och fritidschef 
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§ 402 Dnr 2018-000463 809 

Svar på motion - Kulturplan 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion inkom under föregående mandatperiod från dåvarande ledamöter Monica 
Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Carine Ahlfeldt (-) och Inger Israelsson (-). 
" Kultur skapas i möten mellan människor och utvecklas i ett tillåtande och öppet klimat, det 
kan vara livsstilar, olika åldersgrupper och deras arenor för möten, samt allehanda olika 
inslag av kultur i ett alltmer kulturellt Nordmaling.   
Vi känner att vi behöver denna typ av plan för att synliggöra målgrupperna och deras olika 
behov. Man bör även i denna plan ta hänsyn till både jämställdhet och tillgänglighet. 
Allmänkulturen har till uppgift att stärka denna arena, vilket vi menar saknar en tydlig plan 
för hur detta ska växa i vår kommun.  
Denna plan ska kopplas till de övriga tagna styrdokumenten som finns i kommunen, så som: 
Nordmalings kommuns vision, Västerbottens läns kulturplan, biblioteksplanen samt 
barnkonventionen. 
Förslag till beslut: att Nordmalings kommun tar fram en kulturplan detta för perioden    2019 
– 2022.”  
Handläggande tjänsteperson, kultur- och fritidschef, tillstyrker förslaget med tillägget att även 
en fritidsplan bör inrymmas i planen. 
 

Beslutsunderlag 
Svar på motion, tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag 2018-09-06 § 101 
Motion – Kulturplan 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Motionen Kulturplan bifalls med tillägg att en fritidsplan inryms i samma plan, förslagsvis för 
perioden 2020-2030.   
_____ 
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§ 403 Dnr 2018-000477 332 

Svar på medborgarförslag - Skatepark 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att bygga en skatepark i Nordmaling i 
området nedanför ICA. 
Handläggande tjänsteperson, kultur- och fritidschef, betonar att det är ett bra förslag och att 
samlingsytor som uppmanar till rörelserikedom är något att sträva efter. Med anledning av det 
rådande ekonomiska läget så föreslås dock ett avslag av medborgarförslaget 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Medborgarförslag - Skatepark 
Protokollsutdrag 2018-09-06 §99 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nordmalings kommun tackar XXXXX för ett bra medborgarförslag. Tyvärr finns det i 
dagsläget inte medel i budget att bygga en skatepark. 
_____  
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§ 404 Dnr 2019-000499 214 

Ansökan om planbesked XXXXX, LIS-område 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till XXXXXX har lämnat in ett planbesked i syfte att exploatera fastigheten 
med avstyckning av tomter. En förutsättning för exploateringen är upphävande av 
strandskyddet i området för exploateringen.  
En vidare utredning av förutsättningen för avstyckning av tomter i första led visar på att 
upprättande av ett LIS-område som nödvändigt för att upphäva strandskyddet. En 
förutsättning för föreslagen detaljplan för XXXXX är därför att Nordmalings kommun fattar 
beslut om att driva en process med upprättande av LIS-område som omfattar aktuell 
exploatering. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Ansökan om planbesked, dokid 88754   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchef får i uppdrag att arbeta för att tillskapa ett LIS-område som sträcker sig över 
området Harnäset- Byviken – Harnäsudden.  
En plan för en större översyn av LIS-områden inom Nordmalings kommun tas fram och 
presenteras för kommunstyrelsen den 25 november.      
_____ 
Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef 
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§ 405 Dnr 2019-000486 179 

Redovisning av egenkontroll av lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

Sammanfattning av ärendet 
I handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen 
ange mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor. Genom egenkontroll av dessa 
mål ska kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs utifrån LSO. 
Kommunen har antagit handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 som nu har löpt ut 
eller närmar sig slutet av sin giltighet. Länsstyrelsen begär nu en redogörelse av kommunens 
egenkontroll som ska fastställas av fullmäktige. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, räddningschef 
Redovisning svarsformulär - Redovisning av egenkontroll av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, räddningschef  
Begäran om egenkontroll, Länsstyrelsen Västerbotten 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer redovisningen av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.    
_____ 
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§ 406 Dnr 2019-000534 113 

Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i barn- och utbildningsutskottet  

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Nyblom (C) har lämnat in en begäran om att avsluta sitt uppdrag som ersättare i barn- 
och utbildningsutskottet. 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag, Staffan Nyblom (C) 
Avsägelse av uppdrag, Randi Lindström (C)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Staffan Nybloms (C) avsägelse godkänns och Petronella Johansson (C) träder in som 
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsutskottet. Randi Lindström (C) väljs in som ersättare 
i barn- och utbildningsutskottet och Klas-Göran Sahlén (C) väljs in som ersättare i sociala 
utskottet.  
______ 
Skickas till: berörda ledamöter, gruppledare, nämndkansli 
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§ 407 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan kommunfullmäktige fastställde revideringar av kommunstyrelsens reglemente i 
september så har frågan om inkallande av ersättare diskuterats i nämndkansliet.  
Eftersom nämndkansliet inte har arbetstid under helgen när många ersättare behöver kallas in 
(pga. att allmänna utskottet, kommunstyrelsen och fullmäktige sammanträder på måndagar) 
så blir hanteringen mer konsekvent och säker om partierna sköter detta själva. I  
omkringliggande kommuner sköter partierna inkallandet, inte nämndkansliet.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-09-02 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2019-10-10 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förändringen av kommunstyrelsens reglemente som innebär att 
ersättare  kallas in av partierna efter lista som distribueras via nämndkansliet. 
_____ 
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§ 408 Dnr 2019-000032 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.  
 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2019-10-10 

Dnr Anmäld i 
fullmäktige 

Ärenderubrik 

Medborgarförslag: 
  

2018-000524 2018-10-22 Medborgarförslag - 
Återvinningens öppettider  

2018-000510 2018-10-22 Medborgarförslag - Önskan 
om en bubbelpool  

2018-000478 2018-09-06 Medborgarförslag - Flytt av 
bostäder  

2018-000121 2018-121-812 Medborgarförslag - Gratis 
träning och simning för äldre 
och seniorer i kommunens 
lokaler 

2018-000069 2018-02-12 Medborgarförslag - 
Trafiksäkerhet i Olofsfors 

2017-000487 2017-10-23 Medborgarförslag - Sune 
Jonssons väg 

   

Motion: 
  

2018-000499 2018-09-06 Motion - Policy för mutning 
och bestickning 

2018-000136 2018-04-06 Motion - Samverkan mellan 
BU och SU 
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Redovisning medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom ett (1) år, 
kommunsekreterare, 2019-10-10 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.   
_____ 
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§ 409 Dnr 2019-000502 006 

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för 2020 behöver fastställas. Förslag på sammanträdesdagar har 
upprättats för allmänna utskottet, sociala utskottet, barn- och utbildningsutskottet, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.  
Respektive politisk beslutsnivå (utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige) fastställer 
sina sammanträdesdatum.  
Ev. beslut om ändrade tider under 2020 fattas av ordförande.   
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020, kommunsekreterare 
Sammanträdesdagar 2020  
Protokollsutdrag 2019-09-30 
Protokollsutdrag 2019-10-01 
Protokollsutdrag 2019-10-03 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställs till 3 februari, 23 mars, 4 maj, 8 juni, 7 
september, 19 oktober, 30 november och 14 december. 
Eventuella förändringar av sammanträdesdag beslutas av ordförande och meddelas av 
nämndkansliet.  
_____ 
Skickas till: kommunstyrelsen, nämnkansliet  
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§ 410 Dnr 88907  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar löpande ställning till de kursinbjudningar som inkommer.   
  

Beslutsunderlag 
Inbjudan, Fossilfria Transporter, Lycksele 
Inbjudan, Myndighetsdagarna, Luleå  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen deltar i Myndighetsdagarna i Luleå i 
november 2019. 
_____    
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§ 411 Dnr 88400  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 
Allmänna utskottets beslut 2019-09-30, § 106, § 109, § 111  
_____ 
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§ 412 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Enkät – lägesbild avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande barn och asylsökande under perioden 1 mars – 31 juli, Länsstyrelserna, 
2019-09-23 
Projektstöd för dammarna i Olofsfors, Jordbruksverket,  2019-09-23 
Angående Arbetsmiljöverkets kommande inspektion av förskolornas verksamhet, dnr 2019-
425-020 
Riksrevisionen har beslutat att inleda en nationell granskning av undantag från skolplikten, 
dnr 2019-426-610 
Beslut om sammanfattande betyg i NO och SO för åk 6 under läsåret 2019/2020, dnr 2019-
427-611 
Tecknat avtal med Atea, 100 %-klubben som innebär ett arbete att öka it-återtaget, dnr 2019-
506-610 
Beslut om avslag gällande ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Drottning Blankas gymnasieskola i Umeå, dokid 88871 
Svar med de åtgärder som vidtagits angående Barn- och elevombudets beslut angående 
anmälan enligt kap. 6 skollagen, dnr 2019-095-606 
Inkommen remiss; Remiss Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019xx) om förordnande 
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av  
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 20099) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (dnr 
3.1.1-2019-040498), dokid 88697 
Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning Viktig information från SKL, cirkulär 1930, dokid 88538 
Uppdaterade avtal mellan E-hälsomyndigheten och Kommuner och regioner, dokid 88862 
Information till kommuner som avslagit rekommendationen att delta i tilläggsfinansiering för 
stöd till kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter genom Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), dnr 2019-254-701 
 
Inspektion av Överförmyndarnämnden, Länsstyrelsen Norrbotten dokid 88961 
Inspektionen föranledde ingen kritik.  
_____           



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

Sida 
36(41) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 413 Dnr 89143  

Sekretessärende 1 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
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§ 414 Dnr 89144  

Sekretessärende 2 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
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§ 415 Dnr 89148  

Sekretessärende 3 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
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§ 416 Dnr 89145  

Sekretessärende 4 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
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§ 417 Dnr 89146  

Sekretessärende 5 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
      
      
      
 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

Sida 
41(41) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 418 Dnr 89272  

Sekretessärende 6 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaras i särskild pärm. 
_____      
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