
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Grethel Katarina Broman 

 
 

 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
Sida 

1(12) 

  
 
Plats och tid 
 

Kommunkontoret måndagen den 14 november 2022 kl. 08:30 – 11:45 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering, den 18 november kl. 09:15.  
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA SYD Paragrafer §§ 76-84 

   

Ordförande 
 
MADELAINE JAKOBSSON 

 

   

Justerare 
 
Grethel Katarina Broman 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2022-11-14 

  
Datum för anslags 
uppsättande: 2022-11-18 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-12-12  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

Närvarande 
 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 
Maria Nyblom (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström(S) 

 
Ej tjänstgörande  
ersättare: 

Stefan Tornberg (C) 
 
 
 
Övriga: Jonas Wallin, tf. kommunchef  

Andreas Nyman, bygg- och miljöchef 
 Krister Johansson, fastighetschef 
 Maria Syd, sekreterare  
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§ 76 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 18 november kl. 
09:15. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 18 november kl. 09:15 jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 77 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
Sida 

6(12) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 78 Dnr 103727 

Information  

Sammanfattning av ärendet 

Carola Sundström, chef för arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten 

Carola informerar om mottagandet av flyktingar, arbetet med extratjänster, repa-
verksamheten samt arbetet med strategiska tjänster. 

- Strategiska tjänster är en särskild form av anställning som innebär att 
anställningen är a-kassegrundande, vilket extratjänster inte är. Dessa individer 
anvisas till arbetsmarknadsenheten från socialtjänsten. 

- Genom massflyktsdirektivet har 6 personer från Ukraina bosatt sig i kommunen.  
Kommuntal för mottagandet av kvotflyktingar är uppfyllt. Nordmalings 
kommun har främst tagit emot flyktingar från Syrien eller Eritrea. 

- Återkoppling av renovering och beläggning på Nordmalings camping. 
- Feriejobb samordnas med sektor barn- och utbildning.  

 
Krister Johansson, fastighetschef 
Krister informerar om verksamhet inom fastsighetsförvaltning och gator/vägar. 

- Planerad inflyttning på den nya förskolan Omega är satt till början av 2023, 
arbete med utemiljön kvarstå dock till sommaren 2023.  

- Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har möjliggjort 
insatser för skalskydd mm. i kommunen. 

- Dialog med Statens servicecenter pågår. 
- Information om renoveringsbehov och planerade renoveringsinsatser delges 

allmänna utskottet.  
- Lokala trafikföreskrifter kommer att beslutas av kommunstyrelsen den 28 

november. 
- Information om ev. nyttjanderättsavtal.  
- Information om ev. fastighetsförvärv med anledning av brist på parkeringsyta. 

 
Andreas Nyman, bygg- och miljöchef  

- Information om processen kring den ansökan om LIS- område 
(landsbygdsutveckling i strandnära) och upprättandet av en ny detaljplan som 
pågår. 
 

Jonas Wallin, tf. kommunchef 
Jonas informerar om processen med Statens bostadsomvandling (SBO).  

_____ 
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§ 79 Dnr 2022-000518041 

Information - Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. kommunchef Jonas Wallin informerar om verksamhetsplan för 2023 som fastställs 
av kommunstyrelsen den 12 december. 

Tf. kommunchef föredrar de mål som varit aktuella för år 2022 och förordar att dessa 
kvarstår för år 2023. Målarbetet utgår ifrån perspektiven; medborgarnytta, ekonomi i 
balans, hållbar utveckling och attraktiv arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Muntligt föredrag, tf. kommunchef 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen som information den 28 november och för 
beslut i kommunstyrelsen den 12 december. 

______ 
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§ 80 Dnr 2022-000519042 

Månadsrapport per oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport för gemensam service och sektor samhällsbyggnad delges muntligen 
och behandlas i kommunstyrelsen med skriftlig rapport den 28 november. 

Beslutsunderlag 

Muntligt föredrag, tf. kommunchef 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut den 28 november. 

_____ 
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§ 81 Dnr 2022-000517167 

Informationssäkerhetspolicy 2023-2028 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på informationssäkerhetspolicy för perioden 2023-2028 har tagits fram. 
Policyn ska spegla ledningens viljeinriktning och tydliggöra att allt 
informationssäkerhetsarbete ska utgå från policyn. Policyn är i sin form övergripande 
och kompletterande riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet kommer att fastställas 
inom kort. Policyn innehåller långsiktiga mål för informationssäkerhet och fastställer de 
principer som arbetet ska utgå från. Policyn anger också roller och ansvar vilken är en 
viktig del i det förebyggande och systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare  
Förslag - Informationssäkerhetspolicy 2023-2028 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för att beredas inför beslut i 
kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 82 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 

Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
Utredning, bygg- och miljöchef 
Tillsynsplan Miljöbalkens områden 2023-2025, bygg- och miljöchef 
Verksamhetsregister och tillsynsplanering 
Beslut om föreläggande om åtgärder enligt miljöbalken, länsstyrelsen Västerbotten 
Rapport efter granskning av kommunens tillsyn enligt miljöbalken, länsstyrelsen 
Västerbotten 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

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

_____ 
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§ 83 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.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Delegationsordning, nämndsekreterare 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna revideringar av delegationsordningen. 

______ 
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§ 84 Dnr 107177 

Meddelanden 

Följande meddelas: 

Beslut – utbetalning av projektstöd Bredband i utkanten, Länsstyrelsen Västerbotten dnr 
2022-047-095 

_____ 

 

 


