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§ 243 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 244 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 1 december kl. 
14:00.  

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) torsdag den 1 december kl. 14:00. 

_____ 
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§ 245 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendena: 

- Upphävande av lokal trafikföreskrift 2401 1999:0011 om parkering på väg 513 
Kungsvägen  

- Sekretessärende från individ och familjeomsorgen  

_____ 
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§ 246 Dnr 107286 

Information  

Sammanfattning av ärendet 

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande 

Information om rekryteringsprocessen för ny kommunchef samt pågående 
organisationsöversikt delges kommunstyrelsen. 

 

 

Andreas Nyman, bygg- och miljöchef 

Informerar om tematiskt tillägg LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som ger 
möjlighet att bebygga nära vatten.  

_____ 
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§ 247 Dnr 2022-000475042 

Delårsrapport Nordmalingshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalingshus AB är Nordmalings kommuns helägda bostadsbolag. Lars Jonsson, 
VD Nordmalingshus AB, informerar om bolagets delårsrapport. 

 

Beslutsunderlag 

Nordmalingshus AB, delårsrapport T2 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 248 Dnr 2022-000476042 

Delårsrapport Nordmaling vatten och avfall AB (Nordva) 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Bergström, ekonomichef Vakin föredrar Nordva ABs delårsrapport. 

Nordva (Nordmaling Vatten och Avfall AB) är ett helägt dotterbolag till Nordmalings 
kommun. Nordva äger Nordmaling kommuns vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar 
och är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Nordva, delårsrapport T1 
Nordva, delårsrapport T2 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 249 Dnr 2022-000525107 

Ägardirektiv Nordmaling vatten och avfall AB (Nordva) 

Sammanfattning av ärendet 

Robert Hansson, Vakin, föredrar ärendet om förändringar av ägardirektiv för 
Nordmaling vatten och avfall AB (Nordva). 

En ny struktur för ägardirektivet föreslås för att skapa enhetlighet med ägardirektivet 
för Vakin. Detta underlättar bland annat vid revision. 

Beslutsunderlag 

Förslag - ägardirektiv samt tjänsteskrivelse, Vakin 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade ägardirektiv för Nordmaling vatten och avfall 
AB (Nordva). 

_____ 
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§ 250 Dnr 2022-000524107 

Ägardirektiv Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 

Robert Hansson, Vakin, föredrar ärendet om förändringar av ägardirektiv för Vatten- 
och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN). 

Revideringen av ägardirektivet syftar till att skapa en enhetlig struktur för 
ägardirektiven i de olika berörda kommunerna samt för att tydliggöra bolagets målbild 
mm. Detta underlättar bland annat vid revision. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag - ägardirektiv samt tjänsteskrivelse, Vakin 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade ägardirektivet för Vatten- och 
avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)  . 

_____ 
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§ 251 Dnr 2022-000526107 

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Bergström, ekonomichef Vakin, samt Robert Hansson, VD  Vakin, föredrar 
ärendet. 

Vatten- och avloppsverksamhet ska bekostas genom fastställd taxa som motsvarar den 
faktiska kostnaden för verksamheten. Med detta avses att kostnader förenade med 
verksamheten ska täckas av de som nyttjar tjänsten, ej genom kommunens 
skatteintäkter från samtliga medborgarna. Sedan verksamheten övergick i Vakins regi 
så har en översyn av kostnader kopplade till finansiering genom taxor, snarare än 
skatteintäkter, samt likställighet genomförts.  

Förslaget till vatten- och avloppstaxa baseras därför på principen om taxefinansierad 
verksamhet och tar hänsyn till de kostnader som är förenade med verksamheten. 
Förslaget tar även hänsyn till en ökad kostnadsbild kopplat till den osäkra 
internationella marknaden och världsläget.  

Beslutsunderlag 

Förslag - VA-taxa, Nordva 
Va-taxa, Nordva 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återställa ackumulerat underskott på fem år samt att en 
höjning av brukningstaxan motsvarande 25 procent 2023 respektive 15 procent 2024 
genomförs. Därefter sker årliga höjningar uppgående till 6 procent.  

Detta ger förutsättningar till att fritt eget kapital kan återställas och hålla en bra nivå i 
förhållande till riskerna i verksamheten.  

Ny taxa träder i kraft 2023-01-01. 

_____ 
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§ 252 Dnr 2022-000527406 

Avfallstaxa  

Sammanfattning av ärendet 

Rober Hansson, VD Vakin, föredrar ärendet. 

Avfallshantering regleras i Miljöbalken och Avfallsförordningen samt i Nordmalings 
kommuns renhållningsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till ny avfallstaxa, Vakin 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxan enligt bilaga för Nordmalings kommun från och 
med 2023-01-01och tills vidare. Avgiften ska erläggas till Nordmaling vatten och avfall 
AB (Nordva). 

_____ 
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§ 253 Dnr 2022-000519042 

Månadsrapport per oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen redovisar kommunens ekonomiska resultat för oktober 2022. 
Resultatet uppgår till +13,9 Mkr vilket är 0,9 Mkr lägre än föregående år. 
Verksamhetens nettokostnad upp går till 435,2 Mkr vilket är 19,3 Mkr högre än 
föregående år.  
Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 449,7 Mkr vilket är 18,3 Mkr högre 
än samma period 2021. 
 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-14 
Protokollsutdrag 2022-11-15 
Protokollsutdrag 2022-11-16 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per oktober 2022 godkänns. 

_____ 
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§ 254 Dnr 2022-000518041 

Information - Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Wallin ekonomichef, Fredrick Berglund barn- och utbildningschef och Andreas 
Witt socialchef informerar om verksamhetsplan inom respektive sektor.  

Ärendet hanteras som ett informationsärende och beslut i ärendet fattas i januari 2023 
för att säkerställa att fackliga förhandlingar hinns med.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-16 

Protokollsutdrag 2022-11-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
Sida 

18(45) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 255 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Witt, socialchef 

Inom sektor omsorg lyfter socialchef bland annat fram följande arbete kopplat till 
målvärden: 

- Föräldrautbildningar (ABC-utbildningar) har kommit igång 

- Undersökning av hur många olika individer (personal) som brukare av hemtjänst 
möter har genomförts och där nås det uppsatta målet 

- Digitaliseringslösningar för brukare inom äldreomsorgen används 

- Inspirationsdag för personal i omsorgsnära arbete är inplanerad 

 

Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef 

Inom sektorn barn- och utbildning lyfter barns- och utbildningschef fram följande 
arbete kopplat till målvärden: 

- Behov av att på sikt stärka stödet i yngre åldrar för att se positiv progression avseende 
skolresultat 

- Hög grad av trygghet och attraktivitet 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 256 Dnr 2022-000490730 

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2023-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god hälsa och en 
vård på lika villkor. Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen 
erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen.  

Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och fungerande 
former för samverkan med målet att nå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet. Med 
utgångspunkt i den regionala samverkansstrukturen sågs ett behov av att uppdatera 
strategin utifrån nya förutsättningar. På uppdrag Länssamverkansgruppen har 
Hjälpmedelsrådet reviderat hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala 
utvecklingen, samverkan och omställningen Nära vård.  

Den reviderade hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande hjälpmedelsstrategin.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-11 
Protokollsutdrag 2022-11-15 
Utredning- Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten. 
Rekommendation till beslut om länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten. 
Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Strategin antas och gäller från 2023-04-01.  

Med denna strategi som grund finns rutiner och dokument som mer specifikt anger 
arbetssätt och rutiner för regionen och kommunerna.   

Strategin gäller till 20250331, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell 
revidering eller förlängning. 

_____ 
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§ 257 Dnr 2022-000510706 

Taxor och avgifter - sektor omsorg 2023 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av taxor och avgifter har genomförts i sektor omsorg. De taxor som tas med 
i detta ärende är sådana taxor som inte berörs av statlig reglering genom ändringar i 
prisbasbelopp eller index.  

Några av sektorns taxor föreslår sektorn inte att ändra. Det är bland annat 
trygghetslarm, utkörning av mat då endast mat är biståndsbedömt, fika och mat på 
dagverksamheten Prästkragen.  

I underlaget visas de föreslagna avgifterna och taxorna för 2023. När det gäller avgifter 
gällande mat finns två alternativ av höjning på 5 eller 10 %. Orsaken till föreslagen 
höjning är att livsmedelspriserna från våra leverantörer har ökat kraftigt. Nämnden får 
besluta vilken nivå som anses lämplig. 

Sektorn gör bedömningen att det är rimligt att höja avgifter och taxor enligt förslaget 
åtminstone vart annat år för att spegla de kostnader verksamheten behöver bära. Sektorn 
föreslår dock en 5 % ökning av livsmedelsrelaterade avgifter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Ekonomiskt underlag taxor och avgifter sektor omsorg 2023 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslagna taxor för sektor omsorg för 2023 enligt nedan: 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter 
för sektor omsorg för 2023 enligt nedan: 

Timtaxa – från 250 kronor/timme till 270 kronor/timme 

Städning - från 500 kronor till 550 kronor 

Månadsabonnemang - 300 kronor (oförändrat) 

Maxtaxa 2170 kronor (följer Socialstyrelsens cirkulär) 

Utkörning av matlåda - 200 kronor (oförändrat) 

Matkostnad korttidsboende - från 116 kronor/dygn till 123 kronor/dygn 

Omvårdnad korttidsboende - följer prisbasbeloppet 
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Avgift för kost på särskilt boende (månadskostnad) – frukost från 700 kronor till 735 
kronor, lunch från 1400 kronor till 1470 kronor, mellanmål från 350 kronor till 368 
kronor och middag från 1050 till 1100 kronor, totalt summa 3673 kronor/månad (var 
tidigare 3500 kronor) 

Omvårdskostnad särskilt boende - maxtaxa via prisbasbeloppet 2170 kronor 

Gästkupong (besökare till vårdtagare, ej pensionär) från 72 kronor/matlåda till 79 
kronor/matlåda, (besökare, pensionär) från 64 kronor/matlåda till 70 kronor/matlåda 

Ordinärt boende matlåda - från 64 kronor/matlåda till 67 kronor/matlåda 

Fika/mat daglig verksamhet - 75 kronor/dag (oförändrat) 

Fotvårdstaxa, pensionär - från 365 kronor/behandling till 370 kronor/behandling 

Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kronor/behandling (oförändrat) 

Fotvårdstaxa, övriga - 480 kronor + moms (oförändrat) 

 

_____ 
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§ 258 Dnr 2022-000131047 

Statsbidrag - Habiliteringsersättning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

För 2022 budgeterades habiliteringsersättningen á 30 kronor per heldag och 15 kronor 
per halvdag. Nu har Nordmalings kommun erhållit totalt statsbidrag på 198.072 kronor 
för 2022 som endast kan användas till att bibehålla eller höja den av kommunen redan 
beslutade ersättningen.  

För att kunna använda statsbidraget behöver en tillfällig höjning av 
habiliteringsersättningen kopplat till statsbidraget beslutas. Modellen för att höja 
ersättningen tillfälligt är att vid årets slut undersöka närvaron hos var och en av 
deltagarna inom LSS dagligverksamhet och därefter fördela hela statsbidraget. Det gör 
att den exakta tillfälliga höjningen i dagsläget är svår att bedöma. Verksamheten 
behöver vid årets slut fördela ersättningen så att statsbidraget används fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Redovisning av totalt statsbidrag för habiliteringsersättningen för 2022 Nordmalings 
kommun. 
Utbetalning för Habiliteringsersättning 13953/2022 
Rekvisition Habiliteringsersättningen 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Habiliteringsersättningen höjs tillfälligt för 2022 med statsbidraget och att 
verksamheten ansvarar för att hela statsbidraget används utifrån närvaro hos deltagarna. 

_____ 

Beslutet ska skickas till: 
Socialchef 
Verksamhetschef omsorgen 
Enhetschef dagligverksamhet 
Verksamhetschef IFO 
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§ 259 Dnr 2022-000378610 

Kvalitetsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att styrning, ledning och organisation samt 
uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå. 
Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar, samt följa upp och utvärdera verksamheten 
så att den kan utvecklas för att uppfylla nationella mål och kvalitetskrav. 

Det systematiska arbetet ska dokumenteras, och huvudmannen bör tillse att det finns 
dokumentation för alla skolformer samt fritidshem som är tillräcklig för att ligga till 
grund för beslut om prioriteringar av utvecklingsinsatser.  

I rapporten följer en sammanfattning av resultat och kvalitetsredovisningar från 
sektorns verksamheter, med en gemensam analys för att möjliggöra bedömning i 
måluppfyllelsen mot de nationella målen. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapporter från respektive verksamhet för läsåret 21-22  
Pandemins effekter 2022 
Huvudmannens kvalitetsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 260 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras vid 
behov. Till dagens sammanträde föreslås följande revideringar och tillägg i 
delegationsordningen; 

Punkt Ö 1.24 – ny punkt där kommunchef föreslås ges delegation att kunna anta och 
revidera riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet. Detta eftersom det är dokument som 
på grund av förändringar i omvärlden kan behöva revideras skyndsamt när behov 
uppstår. 

Punkt Ö 1.25 – ny punkt där kommunchef föreslås ges delegation att kunna anta och 
revidera riktlinjer för systemförvaltning. Detta eftersom det är ett område som snabbt 
förändras och då kan revideringar av styrdokumentet behöva ske skyndsamt.  

Punkt A 14.4 – revidering med tillägg och förtydligande att punkten rör prövningar av 
ansökan om nylokaliseringar (förhandsbesked eller lov) som inte avgjorts i detaljplan 
men som följer översiktsplan och andra direktiv/riktlinjer. Tidigare framgick inte att det 
skulle följa översiktsplan och andra direktiv/riktlinjer.  

Hela avsnittet S 11 – den kompletterande beslutanderätten uppdateras utifrån ny 
mandatperiod. Endast ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen kan ges delegation till 
kompletterande beslutanderätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 

Delegationsordning – förslag på revideringar november 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns. 

_____ 
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§ 261 Dnr 2022-000509420 

Tillsynsplan 2023-2025 för miljöbalkens områden 

Sammanfattning av ärendet 

En kommun ska ha en tillsynsplan för miljöbalkens områden i enlighet med 1 kap 6 § 
miljötillsynsförordningen. Nordmalings kommun har saknat en uppdaterad tillsynsplan 
vilket Länsstyrelsen i Västerbotten förelagt Nordmalings kommun att upprätta. 
Tillsynsplanen redovisar kommunstyrelsens bedömning av det samlade tillsynsbehovet 
och fungerar som ett viktigt strategiskt styrdokument. I tillsynsplanen anges hur stort 
behovet av tillsyn är, samt hur man prioriterar tillsynen utifrån vilka resurser som finns. 
Tillsynsplanen innehåller även en enkel behovsutredning. Detta dokument ska revideras 
årligen men gäller över tre år. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan Miljöbalkens områden 2023-2025 
Verksamhetsregister och tillsynsplanering 
Beslut om föreläggande om åtgärder enligt miljöbalken (från länsstyrelsen) 
Rapport efter granskning av kommunens tillsyn enligt miljöbalken (från länsstyrelsen) 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillsynsplan 2023-2025 för miljöbalkens område med verksamhetsregister och 
tillsynsplanering fastställs. 

_____ 

Skickas till: bygg- och miljöenheten 
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§ 262 Dnr 2022-000448511 

Lokal trafikföreskrift -  Hastighet på Kungsvägen, väg 513 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift -  Hastighet på Kungsvägen, väg 513 antas. 

_____ 
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§ 263 Dnr 2022-000449511 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot stannande och parkering på 
Stallgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot stannande och parkering på Stallgatan antas. 

_____ 
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§ 264 Dnr 2022-000450511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Nygatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Nygatan antas. 

_____ 
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§ 265 Dnr 2022-000451511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Storgatan  

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Storgatan antas. 

_____ 
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§ 266 Dnr 2022-000452511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Kyrkogatan antas. 

_____ 
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§ 267 Dnr 2022-000453511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Sportvägen 1  

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Sportvägen 1 antas. 

_____ 
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§ 268 Dnr 2022-000454511 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot att parkera fordon, område på 
Sportvägen 1  

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot att parkera fordon, område på Sportvägen 1 antas. 

_____ 
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§ 269 Dnr 2022-000455511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot att parkera fordon, område på Sportvägen 1 antas. 

_____ 
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§ 270 Dnr 2022-000456511 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot stannande och parkering på 
Storgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Förbud mot stannande och parkering på Storgatan antas. 

_____ 
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§ 271 Dnr 2022-000457511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Kyrkogatan antas. 

_____ 
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§ 272 Dnr 2022-000458511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) antas. 

_____ 
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§ 273 Dnr 2022-000459511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Bryggaregatan 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Bryggaregatan antas. 

______ 
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§ 274 Dnr 2022-000460511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Backvägen antas. 

_____ 
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§ 275 Dnr 2022-000461511 

Lokal trafikföreskrift -  Parkeringsavgifter 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit parkeringsmöjligheter vid 
Resecentrum i Nordmaling, för personer som reser kollektivt och nyttjar resecentrum. 
Avgift för parkering vid motorvärmarstolpe har erlagts halvårsvis och motsvarande 
parkeringskort har utfärdats. I samband med att biljett/kafeteriaverksamheten lades ner 
upphörde det rådande betalsystemet, kontant betalning i kafeterian.  

I framtagande av nytt format för betal/biljetthanteringssystem tillkommer under det 
senaste året en ökad efterfrågan att parkera och betala för kortare tidsperioder, 
exempelvis vid ökat inslag av distansarbete. Införandet av ett elektroniskt 
parkeringssystem med en dygnsbaserad taxa har därför beslutats i kommunstyrelsen i 
oktober 2021. 

Införandet av dygnsbaserad taxa medför att lokala trafikföreskrifter ska upprättas. I 
framtagandet av lokala trafikföreskrifter identifieras i sin tur behov av att upprätta 
zonindelade taxor, för att tydligt beskriva och synliggöra var avgiftsbelagda 
parkeringsplatser tillämpas.  

Zonindelade taxor för avgiftsbelagd parkeringsplats föranleder en revidering av 
fullmäktige beslutat taxa för parkeringsplats vid Resecentrum.  

Taxor för avgiftsbelagda parkeringsplatser föreslås enligt föreslagna lokal 
trafikföreskrifter för parkeringsavgifter i Nordmalings kommun. 

Taxa A representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för motorvärmarstolpe.  

Taxa B representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för elladdstolpe. 

Tillämpningen av avgiftsbelagda parkeringsplatser regleras genom upprättande av 
områdesspecifika lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift -  Parkeringsavgifter antas. 

_____ 
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§ 276 Dnr 2022-000533511 

Upphävande av lokal trafikföreskrift 2401 1999:0011 om parkering på 
väg 513 Kungsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen.  
De lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud 
eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. När en ny trafikföreskrift antas så 
behöver tidigare beslut upphävas. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift 2401 1999:0011 om parkering på väg 513 Kungsvägen upphävs. 

_____ 
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§ 277 Dnr 2022-000517167 

Informationssäkerhetspolicy 2023-2028 

Sammanfattning av ärendet 

I dagens samhälle där digitaliseringen av våra tjänster och processer sker i snabb takt 
finns ett stort behov av att arbeta förebyggande och systematiskt med 
informationssäkerhet. Det finns ett stort behov av att skydda kommunens information 
(både digital men också fysisk information) så att den är tillgänglig, korrekt och 
skyddas från obehörig åtkomst.  
 
Som ett led i detta arbete har ett förslag på informationssäkerhetspolicy för perioden 
2023-2028 tagits fram. Tanken är att policyn ska spegla ledningens viljeinriktning och 
att allt informationssäkerhetsarbete ska utgå från policyn. Policyn är i sin form 
övergripande och kompletterande riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet kommer 
fastställas inom kort som anger hur det operativa arbetet med de kortsiktiga målen ska 
ske. Policyn innehåller långsiktiga mål för informationssäkerheten och fastställer också 
vilka principer som verksamheterna i arbetet ska utgå från. Policyn anger också roller 
och ansvar vilken är en viktig del i det förebyggande och systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-14 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Förslag – informationssäkerhetspolicy, nämndsekreterare 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationssäkerhetspolicyn för Nordmalings 
kommun för perioden 2023-2028. 

______ 
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§ 278 Dnr 2022-000530113 

Val till Leader Idériket 

Sammanfattning av ärendet 

Val till Leader Idériket ska förrättas, endast en person (gärna en tjänsteperson) ska 
väljas. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg, väljs att representera Nordmalings kommun i 
Leader Idériket.  

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
Sida 

43(45) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 279 Dnr 107105 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut redovisas kommunstyrelsen: 

Ansökan om skolskjuts med taxi Ansökan avslås Fredrick Berglund 2022-471-623 
2022-10-05  

Ansökan om skolskjuts med fast chaufför Ansökan avslås Fredrick Berglund 2022-472-
623 2022-07-01  

Beviljande av ferielön och ersättning för elevresor sommarskola gymnasiet Ansökan 
beviljas Fredrick Berglund 2022-480-623  

Ansökan om tilläggsbelopp, förskolan Bergslyan 50 % av ansökt belopp beviljas 
Fredrick Berglund 2022-481-605  

Ansökan om tilläggsbelopp Liljaskolan Ansökan beviljas och ska följas upp i februari 
och mars 2023 Fredrick Berglund 2022-467-605  

Ansökan om tilläggsbelopp Ansökan beviljas och ska följas upp under v. 10 2023 
Fredrick Berglund 2022-369-605  

Ansökan om skolskjuts med taxi Ansökan beviljas under höstterminen 2022, 
uppföljning sker i januari 2023 Fredrick Berglund 2022-293-623 2022-10-21  

Ansökan om skolskjuts med taxi Ansökan beviljas under höstterminen 2022 Fredrick 
Berglund 2022-508-623  

Ansökan om skolskjuts med taxi till närmaste busshållplats Ansökan avslås på grund av 
att avståndet till närmaste busshållplats understiger 3 km. Fredrick Berglund 2022-479-
623  

Ansökan om förlängning beslut om skolskjuts med taxi Ansökan beviljas höstterminen 
ut Fredrick Berglund 2022-293-623  

Ansökan om skolskjuts från Ansökan avslås då sträckan till Fredrick Berglund 2022-
531-623 

 

_____ 
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§ 280 Dnr 107421 

Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 a § FB  

Sammanfattning av ärendet 

Sekretessärende, individ och familjeomsorgen. 

____ 
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§ 281 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
för fortbildning för specialpedagogik för 2022, dnr 2022-486-047 
Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
för lovskola 2022, dnr 2022-506-047 
Kulturrådet har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning för Skapande 
skola för 2022-2023, dnr 2022-513-610 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att genomföra en inspektion 
avseende den kommunala hälso- och sjukvården i Nordmalings kommun. Denna 
inspektion är en del i IVO:s nationella tillsyn av medicinsk vård och behandling för 
personer som bor på särskilda boende för äldre, SÄBO, dnr 2022-447-770 
Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde 2022-09-20, dokid 106639 
(bifogas) 
Förvaltningsrätten i Umeå har dömt att Nordmalings kommun ska betala särskild avgift 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ett ej verkställt beslut enligt SoL, 
dokid 106966. 
Protokoll samråd vård och omsorg 221014, dokid 106992 (bifogas) 

_____ 

 

 

 


