
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
Sida 

1(15) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret måndagen den 23 maj 2022 kl. 08:30 – 12:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt, den 24 maj kl. 15:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

MARIA SYD Paragrafer §§ 51-61 

   

Ordförande 

 

MADELAINE JAKOBSSON 

 

   

Justerare 

 

Grethel Katarina Broman 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2022-05-24 

Datum för anslags 

nedtagande: 2022-06-20 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 

  

 

 
  

 

 
 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
Sida 

2(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Närvarande 
 

Beslutande: Madelaine Jakobsson (C) 

 Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

 Chatarina Gustafsson (M) 

 Grethel Broman (S) 

 Billy Moström (S) 

 

 

 

Övriga: Rodney Miller, miljöinspektör §53 

 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare §53 

Jakob Norstedt, kommunikatör §53 

Paula Quinones, kultur- och fritidschef § 53 

Ann-Gerd Mårtensson, arbetsmarknadsenheten §54 

Jonas Wallin, ekonomichef §57 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §53, §§ 58 -61 
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§ 51 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses att justera protokollet den 24 maj kl. 15:00. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) utses att jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) justera 

protokollet den 24 maj kl. 15:00. 

_____ 
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§ 52 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan kallelsen skickades ut har ärendet taxa för personalparkering dragits ur 

föredragningslistan.    

Allmänna utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

_____ 
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§ 53 Dnr 2022-000107009 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Månsson, kommunchef 

Återkoppling inom näringslivsområdet; en strategi behövs vid ev. fortsatt medverkan i 

business arena.  

Vision 2031 Nordmaling är nära; gällande arbetet med att realisera visionen och dess 

mål så måste Nordmalings kommun säkra att allmänheten känner sig delaktiga i 

processen. 

Säkerhetsarbete; övningsmoment kommer att planeras in framgent för både 

säkerhetsarbete och POSOM-gruppen.   

Kansli; nya mallar för bättre beslutsunderlag har nu börjat användas.  

HR; ska ha ett tydligare fokus på strategiska frågor som hur Nordmalings kommun kan 

vara en attraktiv arbetsgivare.  

AME; nya medarbetare rekryteras för att tillsätta vakanser.  

Nordmalings camping; AME har liksom sektor samhällsbyggnad lagt mycket resurs på 

campingplatsen vilket återspeglas i ekonomisk rapportering. 

Övrigt: möte med gröna näringar i Nordmalings kommun har genomförts, möte med 

fiskevårdsföreningar har genomförts, dialog om vandringslederna förs med bland annat 

byaföreningar, personal inom Nordmalings kommun uppmanas delta i blodomloppet 

och en möjligheten till förmånscyklar undersöks. 

 

Rodney Miller, miljöinspektör 

Efter tillsyn inom vattenskyddsområde så upptäcktes avverkning inom tillståndspliktig 

zon där tillstånd inte hade sökts. Detta har medfört att varken Vatten och 

avfallskompetens i Norr AB (Vakin) eller Nordmalings kommun har kunnat yttra sig 

innan påbörjad avverkning. Ärendet är polisanmält och utredning avvaktas. 

 

Paula Quinones, kultur - och fritidschef 

Information om planerat nationaldagsfirande samt medverkande föreningar och 

aktiviteter under dagen delges utskottet.  
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Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare 

Dialogmöten genomförs med fiskevårdsföreningarna för hållbar fiskeförvaltning och 

möjlighet till fisketurism.  

Information delges om den näringslivsstrategi som arbetas med, samt möjlighet att 

använda den som del av underlag i kommande översiktsplan.  

 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef 

Informerar om pågående rekryteringar av miljöinspektörer samt bygglovshandläggare. 

Samhällsbyggnadschef ger en överblick över ärenden som är väntande och pågående 

inom sektorn. Exempel på sådana är läget i Hörnsjö efter tidigare bilbränder, 

hastighetsreglering Håknäs, Nordmaling och Rundvik, ombyggnation av Gräsmyrs 

centrumplats, anpassningar Artediskolan, förfrågningar om tomter, förskolan Omega 

och påverkan på prisbild pga. ökade materialkostnader mm.  

Upphandling för marktjänster är avslutad och tilldelad är NCC. 

Upphandling för snöröjning och halkbekämpning är under upphandling. 

 

Jakob Norstedt, kommunikatör 

Informerar om den nya digitala tipsrundan- ”Hälsoslingan” som läses via QR-koder 

med mobiltelefon. Information om hur man använder QR-koder kommer att erbjudas 

via information i Lokalbladet och guidade turer. 

Information om implementering av hemsida och intranät.  

_______ 
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§ 54 Dnr 2022-000222616 

Plan för samhällsorientering 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska 

varje kommun se till att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering.  

Kommunen är skyldig att ha en plan för samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare (SFS 2010:1138). Förordningen föreskriver endast att innehåll och 

omfattning ska framgå. Planen ska revideras när det finns  behov av det och ska då tas 

hänsyn till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat. Planens omfattning ska 

vara minst 100 timmar och beskriva tidsperiod och flexibilitet för pågående 

samhällsorientering i förhållande till individen.  

Om kommunen har uppdragit åt andra att utforma planen och anordna 

samhällsorienteringen ska planen godkännas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Förslag SO-plan Nordmaling 

SO-plan Storuman 

Rekommendation planer för samhällsorientering 

Utredning 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner plan för samhällsorientering 2022. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2022-000226021 

Huvudöverenskommelse  - HÖK 22 - med OFRs förbundsområde 

Hälso och sjukvård 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och regioner har träffat Huvudöverenskommelse med OFRs 

förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) 

Avtalet gäller under tiden 2022-04-21—2024-03-31 och är inte uppsägningsbart i 

förtid. Avtalet innebär bland annat: 

- Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på lokal 

lönebildning.  

- Målsättning att prioritera särskilt yrkesskickliga består. Det innebär att lönenivåer och 

lönespridning inom Vårdförbundets områden ska uppmärksammas särskilt under 

perioden.  

- Arbetsgivaren är skyldig att begära och genomföra en överläggning med 

arbetstagarorganisationen inför beslut om uttag av extra övertid och extra mertid. 

- Vid beordran om övertid och mertid ska eftersträvas att fördelas jämnt mellan 

arbetstagare med adekvat kompetens för att undvika för hög belastning på enskilda 

arbetstagare. 

- Arbetstagare som fullgjort mer än 200 timmar övertid och / eller mertid under ett 

kalenderår får en förhöjd ersättning för överskjutande timmar med 100 % av 

månadslönen delat med 165 (timlön). Ersättningen gäller utöver ersättningar enligt AB 

§ 20 ang övertid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 22:16  

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings kommun antar efter rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Regioner bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 22 samt efter 

framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal  - LOK 22 i enlighet 

med det centrala förhandlingsprotokollet.  

_____ 

Skickas till: personalchef 
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§ 56 Dnr 2022-000227021 

Räddningstjänst i beredskap - RiB 22 - med BRF, Kommunal och 

Vision 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner har träffat överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap. Avtalet, som gäller från och 

med 2022-05-01 innebär bland annat: 

- Beredskapsersättningen har räknats upp, medan ersättning för tjänstgöring är 

oförändrad.  

- Särskild tjänstgöringslista ska finnas där beredskapsskyldighetens omfattning regleras 

- Undantag från Arbetstidslagen tillförs från och med 2023-01-01. Fullgjord arbetstid i 

RiBanställning utgör inte mertid eller övertid i Arbetstidslagens mening i 

huvudanställning hos samma juridiska person.  

- Ny bestämmelse, Ersättning vi trängande familjeskäl har tillförts. Arbetstagaren får 

under vissa omständigheter vid ledighet för trängande familjeskäl behålla 

beredskapsersättningen.  

- Vid graviditet ska arbetstagaren av säkerhetsskäl meddela arbetsgivaren så tidigt som 

möjligt. Antal dagar för ersättning utökas från 180 till 270. (Om omplacering inte är 

möjlig utges en ersättning motsvarande 77,6 % av beredskapsersättningen) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor 

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings kommun antar efter rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Regioner Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal 

i beredskap RiB 22, med Brandmännens riksförbund (BRF), Svenska 

Kommunalarbetarförbundet och Vision. 

______ 

Skickas till: personalchef 
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§ 57 Dnr 2022-000225042 

Tertialrapport 1, 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om tertialrapport per april 2022 för 

allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 

samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 

är totalt överskott på 0,9 Mkr kr jämfört med budget där gemensam service avviker 

positivt med 0,3 Mkr samt sektor samhällsbyggnad avviker positivt med 0,6 Mkr. 

Samhällsbyggnads resultat påverkas dock av en realisationsvinst på 0,7 Mkr 

Prognosen för allmänna utskottet uppgår till -2,4 Mkr för helåret baserat på 

tillkommande kostnader inom framförallt samhällsbyggnad. 

Skriftlig tertialrapport presenteras för kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner gemensam service och sektor samhällsbyggnads del av 

Tertialrapport 1 2022 och hanterar denna i kommunens totala tertialrapportering. 

_____ 
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§ 58 Dnr 2022-000234010 

Strategiska mål i Nordmalings kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 

nära, som beskriver hur Nordmalings kommun vill vara attraktiv och konkurrenskraftig 

i ett framtidsperspektiv om 10 år.  

Kommunchef presenterar de strategiska mål som är aktuella för 2022.  

Beslutsunderlag 

Presentation – Strategiska mål 2022 

Utredning – strategiska mål 2022 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

______ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 59 Dnr 2022-000233010 

Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har utarbetat ett styrkort som tydliggör  prioriterade 

arbetsområden för att skapa långsiktig social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet hög 

attraktivitet och tillväxt med målet 7550 medborgare år 2031. Vidare framgår att 

Nordmalings kommun ska stärkas med stöd av Agenda 2030, Globala målen för hållbar 

utveckling. 

Med stöd av statistiska underlag (Kolada Jämföraren) presenterar kommunchef Ulf 

Månsson en lägesbild för att illustrera starka områden liksom områden som bör 

utvecklas för att stärka sektorns arbete med hållbar utveckling enligt Agenda 2030.  

Processen kommer att vara återkommande med  uppföljning i november månad. 

Illustration av lägesbild synliggör och utgör underlag för framtida beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa vilka områden och aktiviteter som ska prioriteras 

utifrån utskottens förslag. 

Samt att sektorn presenterar aktuella underlag för utskotten i november månad och vid 

sammanträdena redogörs för hur man arbetat för att förbättra resultaten. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
Sida 

14(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 60 Dnr 2019-000257434 

Riktlinje för jakträtt på kommunalt ägd mark 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet fattar 2017-04-24 §63 beslut att jakt i första hand ska utarrenderas 

till närliggande större område, så som viltvårdsområde eller en gemensam jaktklubb. 

Beslut i ärendet upphävs därefter efter överklagan. 

Allmänna utskottet fattar därefter 2017-11-13 §159 beslut  

- att jakten på kommunal mark fortsätter till och med 2019 enligt gällande avtal. 

- att samhällsbyggnadschefen får uppdrag att ta fram riktlinjer för jakt på kommunal 

mark. Riktlinjerna presenteras senast augusti 2019. 

 

Förslag till riktlinjer för jakt på kommunal mark i Nordmalings kommun är nu 

framtaget för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Utredning, samhällsbyggnadschef 

Riktlinjer för jakt på kommunal mark Nordmalings kommun, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2017 -11-13 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Ärendet överlämnas utan förslag till beslut till kommunstyrelsen med uppdraget att 

utreda tidsaspekt och prisbild innan hantering av kommunstyrelsen sker den 7 juni.  

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 61 Dnr 2022-000229311 

Lokal trafikföreskrift -  Hastighetsreglering Kungsvägen/Artedi 

Sammanfattning av ärendet 

Lokal trafikföreskrift hastighetsreglering 30 km/h korrigeras med avseende på tid under 

dygnet hastighetsregleringen är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förslag - Lokal trafikföreskrift 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Lokal trafikföreskrift - Hastighetsreglering Kungsvägen/Artedi. 

_____ 
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