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§ 419 Dnr 81614 

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 2 december 

kl. 16:00 på kommunhuset.  

Kommunstyrelsens beslut 

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

(C) måndagen den 2 december kl. 16:00 på kommunhuset.

_____ 
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§ 420 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet § 452 Utredning om fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans.  

_____ 
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§ 421 Dnr 67477 

Informationer 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, Ulf Månsson, informerar om: 

- SCAs investering i Obbola.

- Dialog förs med Dorotea kommun om hur de hanterar skrotbilar, för att se om

Nordmaling kan använda samma modell.

- Två utbildningsinsatser för Agenda 2030 är inplanerade.

- Dialog med polisen och lokalsamhället förs om att starta ett brottsförebyggande råd.

- Utredningen om ett ev. samarbete med VAKIN fortgår.

- Umeåregionen kommer att träffas i Nordmaling med bostadsfrågan i fokus.

- Dialog förs med Arbetsförmedlingen gällande extratjänster.

- Kommunchefen redogör för sin bild av organisationens förutsättningar efter beslutet

om att nyanställningar ska beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Genomförd resa till Bodö som en del av Folkhälsoprojektet som pågår i landet där

Västerbottens län och Stockholms län är pilotlän. Projektet syftar till att hitta strukturer

och organisation för hur länsstyrelsen och regionen kan stötta och hjälpa kommunerna i

det viktiga folkhälsoarbetet.Resan bekostades av projektet och anordnades av

Länsstyrelsen.

- Årets Företagsgala är genomförd, tillställningen var lyckad med ca 100 gäster.

Magnus Mattisson, Biofuel Region, 

Magnus informerar om skogsnäringen i norra Sverige och förutsättningar för driften av 

en omlastningsterminal. Magnus lyfter fram klimatnyttan (minskade koldioxidutsläpp) 

och företagens behov av effektiva transporter som fördelar med omlastningsterminal 

med åtkomst av tågtrafik. 

IT-samordnare, Jan Olsson, informerar om: 

- Att Nordmalings kommun har ett bra utfall gällande antal externa e-tjänster för

allmänheten. Det finns dock fortfarande behov att utveckla interna e-tjänster där man

idag använder blanketter.
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- Behovet av att arbeta med "Klassa" dvs. klassa vilken information kommunens system

lagrar och hur systemen används? Detta för att öka säkerheten i våra digitala miljöer.

- Deltagandet i Digad (Digital ) som en viktig kompetenshöjare för administratörer och

första linjens chefer.

- Att IT står inför att stötta införandet av bland annat nytt intranät och extern web.

Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare 

Svårigheten att få tag i fibersvetsare har försenat inkoppling av bredband. Ca 200 

hushåll väntar på inkoppling i dagsläget.  

_____ 
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§ 422 Dnr 2019-000576 042 

Månadsrapport per september 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

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

för perioden är -22,5 Mkr.  

Barn och utbildningsutskottet avviker -6,6 Mkr att jämföra med utfallet föregående år 

som var 2,3 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -14,4 Mkr att jämföra med samma 

period 2018 då utfallet var  -12,3 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på -1,5 Mkr att 

jämföra med föregående år då utfallet var -4,5 Mkr.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september 2019, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per september 2019 godkänns. 

_____ 
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§ 423 Dnr 2019-000601 042 

Månadsrapport per oktober 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

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

perioden är -26,4 Mkr.  

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

som var -2,9 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -14,8 Mkr att jämföra med samma 

period 2018 då utfallet var  -14,6 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på -3,3 Mkr att 

jämföra med föregående år då utfallet var -3,8 Mkr.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per oktober 2019, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per oktober 2019 godkänns. 

_____ 
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§ 424 Dnr 2019-000581 041 

Verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2020 anger inriktningen för planerad 

verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. Budget 2020 

beslutades i juni 2019 och anger resultatnivå samt medelsanvisning till respektive 

verksamhetsområde. Den beslutade resultatnivån för 2020 uppgår till 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen och 

medelsanvisning en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. Sektorerna plan för 

måluppfyllelse får större fokus i verksamhetsplanen samtidigt som det ger ett bättre 

underlag för uppföljning och eventuella åtgärder vid respektive tertialuppföljning. 

Utifrån den ekonomiska situationen så krävs det i respektive sektor en tydlighet kring 

de sektorsvisa målen samt verksamhetens medel. En tydlig effektivisering inom 

samtliga verksamhetsområden kommer krävas för att nå en budget i balans 2020. 

Några av de perspektiv som kommer att påverka och genomsyra verksamheten under 

2020 är Agenda 2030, att barnkonventionen blir lag samt jämställdhet genom projektet 

"Modellkommun". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Förslag- Verksamhetsplan 2020,  

Protokollsutdrag 2019-11-11, allmänna utskottet 

Protokollsutdrag 2019-11-06, barn- och utbildningsutskottet 

Protokollsutdrag 2019-11-05, sociala utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsplan 2020 fastställs med följande förändringar: 

- Innehållet i punkt 4.1 omarbetas för att harmonisera med Nordmalings kommuns

kostpolicy

- Folkhälsopolicyn ska synliggöras i Verksamhetsplan 2020.

Verksamhetsplan 2020 överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige. 

_____ 

Skickas till: kommunfullmäktige, ledningsgrupp 
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§ 425 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. Den fulla effekten 

av besparingarna har ännu inte uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska åtgärder 2019, ledningsgrupp, 2019-11-22 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen har tagits emot. 

______      
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§ 426 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 

begärt en översyn av chefsorganisationen.    

Beslutsunderlag 

Redovisning av antal underställda och tjänstgöringsgrad, kommunchef 

Tjänsteskrivelse- Översyn av chefsorganisationen, , kommunchef 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-10-14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande förtydligande av  innebörden av ”nyanställning” (relaterat till beslut i 

kommunstyrelsen 2019-05-13 § 326) görs:  

Nyanställning avser ny tjänst eller förändring av tjänst som innebär ökade kostnader.  

 

Ärendet bordläggs eftersom betydande underlag i ärendet delgavs vid mötet. Ärendet 

hanteras vid nästa sammanträde den 9 december. 

_____ 
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§ 427 Dnr 2019-000602 045 

Revidering av borgen för Nordmalings Hus 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om utökad borgen för Nordmalingshus AB till 

totalt 130 000 000 Mkr. Borgensbeslutet gäller tillsvidare om inte kommunfullmäktige 

fattar nytt beslut. 

Kommuninvest har uppmärksammat Nordmalings kommun att beslutet angående 

borgen måste förtydligas och fastställas till att avse en så kallad proprieborgen.   

En proprieborgen innebär att borgensmannen kan krävas direkt, utan 

att borgenären behöver bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Proprieborgen Nordmalingshus AB, ekonomichef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalingshus 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 130 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

_____ 
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§ 428 Dnr 2019-000223 026 

Information om sjukskrivningstal 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukskrivningstalen har minskat med en halv procentenhet. Sjukskrivningstalen avser 

både långtids- och korttidsfrånvaro. Framförallt är det inom gruppen kvinnor och 

korttidssjukskrivningar som sjukskrivningstalen minskar.  

Långtidssjukfrånvaron har dock ökat sedan februari 2019. Vanliga anledningar till 

sjukskrivningar är psykisk ohälsa och kö till operation.  

_____ 
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§ 429 Dnr 2019-000571 107 

Information - Åtgärdsplan för Folkets Hus i Rundvik 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 vände sig Folkets Hus i Rundvik (Nordmalingsbygdens Folkets 

Husförening) till Nordmalingskommun med begäran om ekonomiskt stöd för att kunna 

fortsätta sin verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att ge föreningen en likvid 

förstärkning om 113.000 kronor, med kravet om en åtgärdsplan 

för hur man ska arbeta för att sänka sina kostnader med motsvarande summa, alternativt 

öka sin intäkter i motsvarande grad. 

Åtgärdsplanen redovisas kommunstyrelsen under dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för Folkets Hus i Rundvik 2019-2020, Carin Svanholm 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 430 Dnr 2019-000573 816 

Upphandling - Fritidsgårdsverksamhet Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsgårdsverksamhet i Nordmaling och Rundvik ska upphandlas för att börja gälla 

våren 2020 då avtal med nuvarande aktör löper ut.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, kultur- och fritidschef 

Svarsbilaga, kultur- och fritidschef 

Underlag för avtal, kultur- och fritidschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Upphandlingsunderlaget godkänns och kommunchef ges rätt att fatta erforderliga beslut 

för att slutföra upphandlingen. 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef, kommunchef 
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§ 431 Dnr 2017-000487 311 

Svar på medborgarförslag - Sune Jonssons väg 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att väg 353 från Nordmaling förbi 

Baggård, Nyåker och Agnäs till Bjurholm döps till Sune Jonssons väg och skyltas. 

Vägen ansluter i Bjurholm till konstvägen ”7 Älvar”.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att avslå ansökan då Nordmalings kommun inte 

har resurser för att kunna bekosta projektet eller vara projektägare. 

Kultur och fritidschef kan åta sig att undersöka eventuellt intresse för samarbete från 

potentiella intressenter såsom Intresseföreningen Nyåkersbygden, Bjurholms kommun, 

Sällskapet Sune Jonssons vänner samt Region Västerbotten. Samt undersöka om 

projektet skulle kunna genomföras med annan projektägare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef, 2019-10-09 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-10-23 

Medborgarförslag, 2017-10-06 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1.  Avslå den del av förslaget som avser att döpa om väg 353 då det är Trafikverkets 

väg, ej kommunens.  

 2. Bifalla den del av medborgarförslaget som avser att lyfta fram kulturarvet efter Sune 

Jonssons. Fortsatta kontakter tas för att undersöka möjligheten att genomföra idén om 

ett koncept kring en ”Sune Jonssons-väg” även om detta inte skulle bli det formella 

namnet på sträckan. 

_____ 
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§ 432 Dnr 83476  

Information från näringslivssamordnare 

Näringslivsutvecklare informerar om: 

- En lyckad företagsgala med ca 100 middagsgäster 

- Att en projektkoordinator på deltid är anställd i NIS (Näringsliv i samverkan), hon 

påbörjar sin tjänst den 2 januari 2020 till och med 30 september 2022. 

- Särskilda träffar har genomförts med näringslivet i arbetet med kommunens vision 

- Årets sista företagsaktivitet  genomförs den 28 november på Levarhotell med Umeås 

näringslivsdirektör Peter Juneblad  med fokus på  ”Umeås tillväxtarbete och 

möjligheter för Nordmaling”.  

-Lägesbild för BizNord AB 

 

_____ 
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§ 433 Dnr 2019-000434 610 

Kvalitetsredovisning 2019, Sektor barn- och utbildning 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund presenterar huvudmannens 

kvalitetsrapport som baseras på de kvalitetsredovisningar som utformats för 

Nordmalings skolor, fritidshem och förskolor för perioden 2018-2019 gällande det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Huvudmannens rapport är en sammanfattning utifrån skolornas resultat och 

kvalitetsrapporter med en gemensam analys och diskussion för att möjliggöra en 

bedömning i måluppfyllelsen mot de nationella målen. Detta för att huvudmannen ska 

känna till styrkor eller eventuella brister där huvudmannen då ges en möjlighet att 

kunna fördela resurser och organisera verksamheten för förbättrad måluppfyllelse eller 

om möjligt avhjälpa brister. 

Beslutsunderlag 

Huvudmannens kvalitetsrapport 2019 

Protokollsutdrag 2019-11-06 § 91 

Protokollsutdrag 2019-10-03 § 79 

Kvalitetsrapport 2018-2019 Gräsmyr Fritids 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Gräsmyr skola 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Levarskolan och Håknäs fritidshem 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Levarskolan 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Lögdeå skola 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Lögdeå och Rundviks fritidshem 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Artediskolan 

Kvalitetsrapport 2019-2019 SI 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Kyrkovallen 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Vuxenutbildning 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 434 Dnr 2019-000603 168 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 

handlingsprogram för skydd mot olyckor gällandes för fyra år. Räddningstjänsten har 

upprättat ett förslag på ett nytt handlingsprogram gällandes för tiden 2020-2023. 

Det nya förslaget till handlingsprogram lämnas till kommunstyrelsen som ges tillfälle 

att yttra sig innan samråd sker med Länsstyrelsen Västerbotten och närliggande 

kommuner. Efter samråd kommer handlingsplanen beredas av kommunstyrelsen och 

slutligen antas av kommunfullmäktige. 

Räddningschef föredrar de ändringar av gällande handlingsprogram 2016 - 2019 som 

föreslås. 

  

Beslutsunderlag 

Förslag - Handlingsprogram skydd mot olyckor 2020- 2030, räddningschef 

Tjänsteskrivelse, räddningschef  

Kommunstyrelsens beslut 

Inget särskilt yttrande lämnas innan handlingsprogrammet lämnas på samråd.  

_____ 
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§ 435 Dnr 2019-000595 406 

Renhållnings- och avfallstaxor  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 174 att utsortering av matavfall ska ske 

från och med 2020-03-01. I och med detta måste en renhållnings- och avfallstaxa för 

2020 med start den 1 mars antas. Förslag till renhållnings- och avfallstaxa har tagits 

fram av renhållnings- och gva- ingenjör, sektor samhällsbyggnad 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 

Förslag till ny Renhållnings- och avfallstaxa 2020-03-01, 2019-11-05 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer renhållnings- och avfallstaxan enligt förslag med 

implementering  från 2020-03-01. 

Taxan utvärderas efter 1-års drift för eventuell justering. 

_____ 
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§ 436 Dnr 2019-000579 049 

Revidering av avgifter och allmänna villkor för bredband 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna villkor och avgifter för bredband behöver revideras för att harmonisera med 

gällande lagstiftning och på ett mer jämlikt sätt fördela kostnader mellan de som 

ansöker om bredbandsanslutning. I förslaget finns en förändring av avgifter för att 

fördela kostnader för grävning fram till anslutningspunkt samt ta bort den avgift som 

tidigare funnits för återanslutning (om du sagt upp ditt bredband men vill koppla upp 

dig igen). Förslaget innebär också en förkortad uppsägningstid.  

Beslutsunderlag 

Prisbild för anslutningar till kommunens bredbandsnät, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2019-11-11 § 129 

Tjänsteskrivelse, bredbandssamordnare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer följande ändringar av avgifter och allmänna villkor för 

bredband:       

1. Förtätning av bredbandsnätet utifrån redan befintligt stamnät.  

Max avstånd till närmast befintlig anslutningspunkt 500 m.   

Kostnad för anslutning av fastighet 14 500 – 20 000kr beroende på viket område 

Avstånd över 500 m offereras 

Förläggningskostnader (grävning, nedläggning av kanalisation samt återställning) 

från befintlig anslutningspunkt till fastighet tillkommer.  

 

2. Avgifter för bredband vid överlåtelse av fastighetskontrakt samt nyinträde efter 

uppsägning tas bort. 

 

3. Uppsägningstid för bredband fastställs till 1 månad enligt lag (2003:389) kap. 5 15b§ 

 

_____ 
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§ 437 Dnr 2019-000537 424 

Förbud med vite - enskilt avlopp 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsenheten inventerar enskilda avlopp enligt gällande plan. 

Avloppet på fastighet xxxxx har fått förbud som har trätt ikraft. Ingen ansökan om ett 

nytt avlopp har inkommit och därför bör avloppet få ett förbud med vite. Fastigheten 

är ett permanentboende med vattentoalett och en enkammarbrunn som leds ut i ett 

öppet dike.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-11 § 123 

Tjänsteskrivelse – förslag till beslut, 2019-10-10 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-10 

Beslut om förbud, 2019-09-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Från den 1 juni 2020 förbjuds fastighetsägare xxxxx, att släppa ut avloppsvatten från 

avloppet på fastigheten xxxxx. Förbudet förenas med ett vite på 100 000 kr om inte 

anläggningen har åtgärdats innan dess.  

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 

12§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.     

______ 

Skickas till: 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Berörd fastighetsägare 
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§ 438 Dnr 2019-000640 040 

Taxa för livsmedelskontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 

nya kontrollförordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 

annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.  

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 

även efter den 14 december 2019 behöver taxabestämmelser och delegationsordning 

anpassas till den nya EU-förordningen. Om justeringar inte görs kommer kommunens 

taxor delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Eftersom förändringar i bland 

annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunen antagligen 

behöva revidera taxan igen under senare delen av 2020.  

Förslaget till taxa utgår från SKL:s mall med vissa justeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse taxa för livsmedelskontroll, miljöinspektör 

Tjänsteutlåtande,  miljöinspektör 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

-Taxan för Nordmalings kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen i

enlighet med det bilagda förslaget antas,

- Rättviksmodellen implementeras gällande taxor inom livsmedelstillsyn när det

möjliggörs genom nödvändig lagändring, tidigast år 2021

- Taxan börjar gälla den 1 januari 2020

_____ 
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§ 439 Dnr 2019-000599 040 

Ny delegationsordning livsmedelsområdet 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 

nya kontrollförordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 

annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.  

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 

även efter den 14 december 2019 behöver taxabestämmelser och delegationsordning 

anpassas till den nya EU-förordningen. Om justeringar inte görs kommer kommunens 

taxa och  delegationsordning delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. 

Eftersom förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 

kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan och delegationsordningen igen 

under senare delen av 2020.  

Förslaget till delegationsordning utgår från SKL:s mall med vissa justeringar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Förslag - Delegationsordning livsmedelsområdet, miljöinspektör 

Kommunstyrelsens beslut 

Ändringarna i delegationsordningen gällande livsmedelsområdet antas i enlighet med 

det bilagda förslaget "Delegationsordning livsmedelsområdet", dokid 89854. 

_____ 
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§ 440 Dnr 2019-000624 702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och 

allmänheten-Olofsfors Herrgård och festlokal 

Sammanfattning av ärendet 

Ahlenius Rasmussen handelsbolag har ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § 

alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst 

alkoholdryck till slutna sällskap och allmänheten, kl.11:00 -01:00 vid Olofsfors 

Herrgård med tillhörande uteservering samt i festlokalen. Bolaget söker även 

cateringtillstånd till slutna sällskap.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, särskild handläggare 

Utredning Olofsfors, särskild handläggare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ahlenius Rasmussen handelsbolag xxxxx beviljas stadigvarande tillstånd att servera 

starköl, vin, andra jästa drycker och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap 

vid Olofsfors Herrgård med tillhörande uteservering och i festlokalen på fastigheten 

Olofsfors 1:32. Serveringen avses ske året runt i restaurangen under tiden klockan 

11:00-01:00. Serveringen avses även ske på uteserveringarna under perioden 1 maj till 

30 september mellan klockan 11:00-01:00. Tillståndet omfattar även catering till slutna 

sällskap.   

Beslutet är förenat med följande villkor. 

- En utsedd serveringsansvarig ska alltid finnas på plats i festlokalen när arrangemang 
hålls för allmänheten.

Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)

Beslutet gäller när Räddningstjänsten krav gällande säkerhet är uppfyllda, då kan 
kraven enligt 8 kap 2 § alkohollagen anses vara uppfyllda.

_____ 

Skickas till: Ahlenius Rasmussen handelsbolag, vasterbotten@lansstyrelsen.se 

servering@folkhalsomyndigheten.se, polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se; 

särskild handläggare 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
mailto:polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se
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§ 441 Dnr 2019-000431 253 

Framtagande av underlag för markanvisningsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

KRK i Umeå Fastigheter har kontaktat Nordmalings kommun och uttryckt intresse att 

bygga hyreshus i anslutning till hamnområdet i Nordmaling. En fortsatt 

exploateringsprocess kräver upprättande av markanvisningsavtal som reglerar 

exploateringsprocessen.  

Förslag till markanvisningsavtal med KRK Fastigheter presenteras kommunstyrelsen 

under dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Utkast Markanvisningsavtal KRK Fastigheter, samhällsbyggnadschef 

Bilaga 1. Karta över exploateringsområdet,  samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Utkast till markanvisningsavtal antas och markanvisningsavtal tecknas med KRK 

Fastigheter.  

_____ 

Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef, KRK Fastigheter 
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§ 442 Dnr 2019-000639 057 

Hyresavtal för Ejdern 18 (REPA) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-09-02 att säga upp 

hyreskontraktet för Ejdern 18, REPAs lokaler. Ett nytt avtal har förhandlat fram och ska 

beslutas av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Förslag hyreskontrakt Ejdern 18 

Kommunstyrelsens beslut 

Hyresavtal för Ejdern 18 godkänns och tecknas från och med 2020-01-01. 

_____ 

Skickas till: kommunchef, fastighetschef och chef för arbetsmarknadsenheten, 

fastighetsägare 
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§ 443 Dnr 2019-000572 190 

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2019 ingår Örnsköldsvik kommun i den gemensamma 

överförmyndarnämnden tillsamman med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, 

Vindelns och Vännäs kommun. Det nya avtalet från 2020-01-01 innebär att Umeå 

kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden med kontor i både Umeå och 

Örnsköldsvik.     

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut- reviderat samverkansavtal 

Samverkansavtal - gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämndens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun beslutar att godkänna samverkansavtal 

med tillhörande bilaga 1 from 1 januari 2020 om gemensam överförmyndarnämnd 

mellan Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns, Vännäs och 

Örnsköldsvik kommuner.  

Beslutet gäller under förutsättning att ovanstående kommuner fattar motsvarande 

beslut. 

_____ 



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

31(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 444 Dnr 2019-000561 003 

Ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagens 4 kap. 28§ kan de partier som är representerade i 

kommunfullmäktige, men ej har ledamot eller ersättare i nämnd, genom särskilt beslut i 

kommunfullmäktige eller genom arbetsordningen för fullmäktige ges möjlighet att 

närvara vid nämndssammanträden. Ett sådant beslut, som gav Liberalerna rätt till 

insynsplats, togs i fullmäktige 2018-11-05. Syftet med insynsplatsen är att inhämta 

information, den förtroendevalda får alltså inte delta i beslut. 

Liberalerna har stället en förfrågan om att ha en ersättare för den tidigare utsedda 

förtroendevalda, som kan träde in på insynsplatsen när denna inte har möjlighet att 

närvara. Det som gäller för insynsplats enligt kommunallagen och beslut i fullmäktige 

2018-11-05 skulle då också gälla för ersättaren av insynsplatsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Det parti som har rätt till insynsplats ges också rätt att välja en ersättare för 

insynsplatsen i kommunstyrelsen. Ersättare kallas då av den som innehar ”ordinarie” 

insynsplats när denne inte kan närvara.  

______  
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§ 445 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.  

Redovisning aktuella medborgarförslag och motioner: 

Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 

Medborgarförslag - Återvinningens öppettider  

Medborgarförslag - Önskan om en bubbelpool  

Medborgarförslag - Flytt av bostäder  

Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i kommunens 

lokaler 

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors 

Motion - Från utskott till nämnder 

Motion - Policy för mutning och bestickning 

Motion - Samverkan mellan BU och SU 

Beslutsunderlag 

Redovisning medborgarförslag och motioner, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.   

_____ 

Skickas till: berörda handläggare 



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

33(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 446 Dnr 81564 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet 

Avslutande av prenumeration på Dagens Samhälle, dnr 2019-594-028 

Beslut om utställning av renhållningsföreskrifter med bilagor, dnr 2019-567-452 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, dnr 2019-474-702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, dnr 2019-548-702 

Ekonomichef 

Beslut om långfristig upplåning, ekonomichef, dnr 2019-644-045 

Barn- och utbildningschef 

Beviljande av tilläggsbelopp, dnr 2019-598-605 

Avslag ansökan om tilläggsbelopp, dnr 2019-545-606 

Beviljande av skolskjutsansökan, dnr 2019-519-6253 

Beviljande skolskjuts med taxi, dnr 2019-519-623, dnr 2019-440-623 

Förlängning av busslinje, dnr 2019-438-623 

Underteckna avtal för interkommunala ersättningar, dnr 2019-517-605 

_____ 
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§ 447 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 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS, 2019-09-30     

Protokollsutdrag 2019-11-05 § 244     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-09-30 redovisas 

kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS.     

_____ 
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§ 448 Dnr 2019-000207 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 

beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-05 § 245 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL, 2019-09-30     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-09-30 redovisas 

kommunfullmäktige. enligt 16 kap. 6 f-h § SoL.     

 _____  



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

36(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 449 Dnr 70213 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet 

Beslut om att bilda naturreservat Hörneån samt Sörheden, 2019-10-30, Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Uppsägning av avtal gällande fastighetsskötsel, Nordmalingshus 2019-10-28 

Plan för uppföljning, våren 2020 - Länsstyrelsen Västerbottens uppföljning av 

kommunens arbete med uppgifter enligt LEH (extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap), 2019-11-15 

Statsbidrag – kalkning sjö och våtmarkskalkning 2019, dnr 2019-623-047 

Boverket meddelar att Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 

kommer att skickas i början av december 2019 och ska vara besvarade senast fredag 31 

januari 2020. Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och redovisas till 

regeringen under april och maj 2020, dokid 89662 

_____ 



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

37(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 450 Dnr 89143 

Sekretessärende 1 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaras i särskild pärm på nämndkansliet. 

_____     



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

38(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 451 Dnr 89144 

Sekretessärende 2 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaras i särskild pärm på nämndkansliet.  

_____     



Kommunstyrelsen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
Sida 

39(39) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 452 Dnr 2019-000655 042 

Utredning om fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå en 

budget i balans  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningens sammanställning över perioden januari - oktober 2019 visar ett 

negativt resultat för kommunstyrelsens verksamhetsområden på  -26,4 Mkr. För att 

närma sig en budget i balans behöver ytterligare resultatstärkande åtgärder genomföras 

utöver de beslut som togs av kommunfullmäktige 2019-06-24. Kommunstyrelsen avser 

därför ge ett uppdrag till kommunchef om att utreda möjliga förslag till 

resultatstärkande åtgärder.     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef uppdras att  

1. den 9 december redovisas underlag för  kommunstyrelsen som tydliggör de summor

som krävs för att uppnå en budget i balans med resultatkrav på 1 procent år 2020 samt

ett resultatkrav på 2 procent  fr.om  år 2021.

2. den 3 februari presenteras förslag för vidare utredning för kommunstyrelsen, vilka

inkluderar åtgärder för att nå en budget i balans med resultatkrav för år 2020 på 1

procent, efter år 2020 med resultatkrav på 2 procent.

_____

Skickas till: kommunchef (verkställande), ledningsgrupp 




