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Klas-Göran Sahlén (C), ersätter Anders Jonsson (C) 
Ulf Johansson (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Anna-Karin Lundberg (KD) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 
Anders Olsson (S) 
Gerd Lindgren (S) §§ 206 -222, §§ 232- 235 ersätter Viktor Krutrök (V)  
Mikael Larsson (SD) 

 
Ej beslutande: 
Bertil Karlsson (L), insynsplats 
 
 
Övriga: 
Jonas Wallin, tf. ekonomichef 
Andreas Nyman, bygg- och miljöchef 
Johanna Norlin, byggnadsinspektör 
Christina Myrestam, miljöinspektör 
Jim Näslund, byggnadsinspektör 
Andreas Witt, socialchef 
Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef 
Maria Syd, sekreterare 
Anna Hallgren, sekreterare 
 
 
   



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
Sida 

3(36) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 206 Dnr 

Upprop .............................................................................................................................. 5 

§ 207 Dnr 

Val av justerare och tid för justering ................................................................................ 6 

§ 208 Dnr 

Fastställande av föredragningslistan ................................................................................ 7 

§ 209 Dnr 2022-000051006 

Information ....................................................................................................................... 8 

§ 210 Dnr 2022-000115047 

Information - Statsbidrag till vissa kommuner för stärkt ekonomi .................................. 9 

§ 211 Dnr 2022-000422042 

Delårsrapport januari - augusti 2022 .............................................................................. 10 

§ 212 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 ................................................................ 11 

§ 213 Dnr 2022-000419041 

Budget 2023, plan 2024, 2025 ....................................................................................... 12 

§ 214 Dnr 2022-000421012 

Internkontrollrapport för 2022 - halvårsuppföljning ...................................................... 14 

§ 215 Dnr 2022-000463003 

Principbeslut, digitala handlingar i politiska beslutsinstanser ....................................... 15 

§ 216 Dnr 2022-000305805 

Bidrag till studieorganisationer 2022 Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Sensus, Bilda, 
ABF ................................................................................................................................ 16 

§ 217 Dnr 2022-000034402 

Avtalssamverkan inom området miljö och hälsa ........................................................... 17 

§ 218 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 ......................................................................... 18 

§ 219 Dnr 2021-000418261 

Riktlinje för arrenden ..................................................................................................... 19 

§ 220 Dnr 2022-000468262 

Arrendera - Olofsfors (flygfältet) ................................................................................... 20 

§ 221 Dnr 2022-000392167 

Rutin säkerhetsskydd ...................................................................................................... 22 

§ 222 Dnr 2022-000444167 

Inrätta en säkerhetsskyddschef i Nordmalings kommun ................................................ 23 

§ 223 Dnr 2021-000516712 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
Sida 

4(36) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

Svar på medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling ............................................ 24 

§ 224 Dnr 2022-000127624 

Svar på motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan ......................................... 25 

§ 225 Dnr 2022-000416290 

Ny förskoleavdelning Gräsmyr ...................................................................................... 26 

§ 226 Dnr 2022-000417730 

Remiss - Uppdragsbeskrivning för social välfärd och hälsa .......................................... 27 

§ 227 Dnr 2022-000243759 

Remiss - Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten .................................. 28 

§ 228 Dnr 2022-000406073 

Initiativärende - Uppföljning av Folkhälsoplan 2021-2022 ........................................... 29 

§ 229 Dnr 2022-000469430 

Svar på remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.. 30 

§ 230 Dnr 2021-000455299 

Ställningstagande till alkohol i kommunens lokaler ...................................................... 31 

§ 231 Dnr 2022-000232104 

Partistöd 2023, redovisning för 2021 ............................................................................. 32 

§ 232 Dnr 2022-000420006 

Sammanträdesplan 2023 ................................................................................................ 33 

§ 233 Dnr 2022-000058009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats inom 1 års tid ...... 34 

§ 234 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut .................................................................................. 35 

§ 235 Dnr 67774 

Meddelanden .................................................................................................................. 36 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
Sida 

5(36) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 206 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 207 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 18 oktober kl. 
13:00. 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) den 18 oktober kl. 13:00. 

_____ 
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§ 208 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ändringar av föredragningslistan föreslås: 

Arrendera - Olofsfors (flygfältet) läggs till föredragningslistan och  

ärende nr 15- nr 28 Lokala trafikföreskrifter dras ur på grund av att underlagen behöver 
ytterligare genomlysning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställt enligt ovan. 

_____ 
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§ 209 Dnr 2022-000051006 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsinspektör, sektor samhällsbyggnad, informerar om: 

- Pågående tillsynsarbete. 
 

Tf. kommunchef informerar om: 

- Samhällsbyggnadschef rekryterad och påbörjar sin tjänst den 10 januari. 

- Miljö - och hälsoskydd, ny medarbetare påbörjar sin tjänst den 17 oktober. 

- Vikarierade kultur- och fritidschef tillsätts inom någon vecka. 

- PRO inkom med en skrivelse om folktandvårdens varande på orten. Kommunchef 
kommer att svara på frågeställningen och beskriva kommunens roll i arbetet. 

- Intresseanmälan att förvärva kommunens fastighet i Nyåker. Ärendet behöver utredas 
innan svar kan lämnas till intressenterna.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:  

27/9-30/9 deltog kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och tillförordnad 
kommunchef på regionresa tillsammans med övriga kommuner i länet samt 
regionföreträdare. Resan gick till Österbotten där bland annat Närpes kommun 
besöktes, de informerade om sitt integrationsarbete. Även Österbottens förbund 
besöktes samt Vasa Centralsjukhus och företaget NTM som tillverkar framför allt 
sopbilar. 9/10 deltog kommunstyrelsens ordförande i avtackning av kyrkoherde Larsa 
Ränar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

_____ 
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§ 210 Dnr 2022-000115047 

Information - Statsbidrag till vissa kommuner för stärkt ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har ansökt om bidrag enligt Förordning (2021:820) om tillfälligt 
statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.  Kammarkollegiet har nu 
meddelat beslut där Nordmalings kommun beviljas statsbidrag om 5,9 Mkr av sökta 6,8 
Mkr.  

Statsbidraget beviljades med 5 miljoner för byggnation av ny förskola och 

0,9 Mkr energieffektiviseringsåtgärder för fastighet. 

Beslutsunderlag 

Beslut om statliga bidrag för ekonomi i balans, Kammarkollegiet 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 211 Dnr 2022-000422042 

Delårsrapport januari - augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till delårsbokslut 2022 i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
och Sveriges kommuner och regioner. 

Resultatmålet är fastställt till 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i 
budget 2022.  

De finansiella nyckeltalen för redovisningsperioden visar att Nordmalings kommun 
fortsätter att stärker sin ekonomi. En fortsatt stark resultatbild bidrar till att det egna 
kapitalet stärks och att periodens investeringar finansieras helt med eget kassaflöde. 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 26,3 Mkr. Periodens resultat påverkas 
främst av en stark finansförvaltning där skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
är 12,5 Mkr högre än budgeterat. Prognosen över slutskatteavräkning 2021 samt 2022 
påverkar resultatet med 7,5 Mkr. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 333,3  Mkr vilket är 10,6 Mkr högre än 
föregående år. Nettokostnaden är dock 3,9 Mkr lägre än budgeterat för perioden. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 17,7 Mkr mellan åren samtidigt som 
verksamhetens intäkter ökat med 5,9  Mkr. 

Soliditeten har stärkts jämfört med 2021-12-31 med anledning av stark 
resultatutveckling.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf.kommunchef/ekonomichef 
Protokollsutdrag 2022-09-28 
Protokollsutdrag 2022-09-27 
Protokollsutdrag 2022-09-26 
Förslag delårsbokslut 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari - augusti 2021.  

_____ 
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§ 212 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 

genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 

verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 

ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 

utskottssammanträde 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 
Protokollsutdrag 2022-09-27 
Protokollsutdrag 2022-09-28 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av måluppfyllelse genomförs den 12 oktober genom § 211 Delårsrapport 
januari - augusti 2022.  

_____ 
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§ 213 Dnr 2022-000419041 

Budget 2023, plan 2024, 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. kommunchef tillika ekonomichef Jonas Wallin presenterar det förslag till budget 
som arbetats fram av den parlamentariskt tillsatta budgetberedningen. 
Budgetberedningen har haft löpande träffar med start årsskiftet 2021/2022 och därefter 
träffat tjänstepersoner och fackliga företrädare för att gemensamt kunna lägga fram ett 
budgetförslag. Skriftliga underlag lämnas i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde 12 oktober, beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 24 
oktober, ej den 7 november. 

Budget 2023, plan 2024-2025 är det av fullmäktige i Nordmalings kommun beslutade 
styrverktyget som anger ramen för de ekonomiska förutsättningarna samt de 
övergripande målen som ska uppnås under planperioden. Resultatnivå, ramfördelning 
till verksamheterna samt investeringsnivån i budget bygger på de ekonomiska 
förutsättningarna som beräknas under perioden där effekten synliggörs i prognos över 
finansiell ställning under åren 2023-2025.  

I budget 2023 ligger de av fullmäktige beslutade finansiella målen som grund vid 
beräkning av medelsanvisningen för att säkerställa att god ekonomisk hushållning 
beaktas. Medelsanvisningen till respektive programområde innebär att de ekonomiska 
förutsättningarna för sektorerna tydliggörs i ett tidigt skede. Utifrån övergripande 
medelsanvisning fastställer kommunstyrelsen sedan verksamhetsplan med 
resursfördelning till respektive verksamhetsområde samt övergripande verksamhetsmål 
för året. 

Beslutsunderlag 

Förslag Budget 2023, plan 2024-2025 
Tjänsteskrivelse, tf. kommunchef/ekonomichef 
Protokollsutdrag 2022-09-28 
Protokollsutdrag 2022-09-27 
Protokollsutdrag 2022-09-26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa skattesatsen för år 2023 till 23,25 per skattekrona.  

2. fastställa Budget 2023, plan 2024 – 2025 

3. godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens budgetramar 
under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 
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4. uppdra till kommunstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade 
ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta verksamhetsplan 
2023 som ska presenteras för fullmäktige i december. 

5. fastställa låneramen för år 2023 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga krediter 
och upptagande av nya lån.  

6. i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget. 

______ 
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§ 214 Dnr 2022-000421012 

Internkontrollrapport för 2022 - halvårsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) för att ”se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt”. Internkontroll bedrivs på många olika sätt i verksamheterna, 

genom kvalitetsrapporter etc. Internkontrollplanen är en del av kommunens interna 
kontrollarbete. Internkontrollplanen består av riskbedömningar av ett antal processer, 
riskbeskrivningar för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska realiseras 
(kontroll och mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av processerna.  

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 
kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 
kommentarer kring respektive identifierad risk. 

Uppföljning av identifierade risker pågår enligt plan. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport – halvår 1 2022 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 215 Dnr 2022-000463003 

Principbeslut, digitala handlingar i politiska beslutsinstanser 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har de senaste mandatperioderna arbetat med digitala kallelser 
och digital ärendehantering till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala-, barn- 
och utbildnings- samt allmänna utskottet, Folkhälsorådet och Myndighetsnämnden. Det 
har dock saknats ett formellt beslut som tydliggör denna hantering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att de politiska sammanträdena hanteras med digital 
ärendehantering avseende kallelser, dagordningar med ärenden och justering.  

Till kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente, 
myndighetsnämndens reglemente och Folkhälsorådets reglemente läggs följande 
skrivning ” Kallelser och övriga handlingar tillhandahålls digitalt via anvisad plattform 

på de läsplattor som ledamöter och ersättare lånar av Nordmalings kommun. Justeringar 
av protokoll genomförs digitalt med e-legitimation.” 

_____ 
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§ 216 Dnr 2022-000305805 

Bidrag till studieorganisationer 2022 Studiefrämjandet, Vuxenskolan, 
Sensus, Bilda, ABF 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen fördelar ut 340 000 kr i stöd till studieförbund enligt Regler för stöd till 
studieförbund. Bidraget är uppdelat i ett grundbidrag som grundar sig i totalt antal 
statsbidragsberättigade studietimmar för studiecirklar genomförda i Nordmalings 
kommun, dels som ett lokalt bidrag till de studieförbunden med lokal och personal 
(minst 50%) i Nordmaling. 

Pandemin har medfört dels ett stort tapp av antal studietimmar vilket visas främst nu i 
rapporteringen av 2021 års verksamhet för bidrag 2022.  

Beslutsunderlag 

Utredning, kultur- och fritidschef 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Fördelning av stöd till studieorganisationer för år 2022 (-21) 
Fördelning av stöd till studieorganisationer för år 2021 (-20), 2020 (-19) som referens. 
Regler för stöd till studieförbund 
Ansökningar med årsredovisning, verksamhetsberättelse, redovisning av studietimmar, 
verksamhetsplan: ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV Norr, Sensus och 
Medborgarskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Bidrag till studieorganisationer beviljas och utbetalas enligt följande fördelning: 
ABF   106 344 kr + 77 466 kr=  183 810 kr 
Vuxenskolan   75 070 kr + 54 685 kr=  129 755 kr 
Studiefrämjandet   3 692 kr 
NBV Norr   2 751 kr 
Sensus   10 859 kr 
Medborgarskolan   5 285 kr + 3 850 kr = 9 135 kr 
_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef, fk. Ekonomiavdelningen, berörda föreningar  
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§ 217 Dnr 2022-000034402 

Avtalssamverkan inom området miljö och hälsa 

Sammanfattning av ärendet 

Avtal om samverkan syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån 
kommunernas skyldigheter och arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet. Samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från samtliga 
parter kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och 
kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet 
och måluppfyllelse i verksamheterna. 

Samverkan syftar till att möjliggöra för personal att utföra arbete i de kommuner som 
omfattas av avtalet. Detta för att uppnå samnyttjande av personalresurser och underlätta 
genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. Parterna är medvetna om att 
varje kommun, trots detta avtal, behåller det politiska och rättsliga ansvaret för den 
verksamhet de enligt lag har att sköta även om de anlitar personer anställda hos annan 
part. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-09-26 
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
Utredning, bygg- och miljöchef 
19 § MBL Avtalssamverkan 
Avtalssamverkan tillsyn och kontroll, bygg- och miljöchef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun antar avtalssamverkan – tillsyn 
och kontroll inom området miljö och hälsa. 

_____ 
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§ 218 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras när 
behov uppstår. Till dagens sammanträde föreslås följande revideringar till följd av att 
ny tjänst inrättats inom sektor samhällsbyggnad, en bygg- och miljöchef (föreslagna 
revideringar är markerad med röd text i förslag till delegationsordning); 

Punkt A 12.6 – bygg- och miljöchef föreslås få delegation att besluta om försäljning av 
tomter som är detaljplanelagd samt där det finns ett politiskt fastställt belopp för 
försäljning. Tidigare var det endast samhällsbyggnadschef som hade den delegationen. 

Punkt A 24.2 – bygg- och miljöchef föreslås få delegation att besluta att av 
polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde. Tidigare var det endast 
samhällsbyggnadschef som hade den delegationen.  

Punkt A 24.9 – bygg- och miljöchef föreslås få delegation att besluta att ansöka om 
handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap 8 § eller när någon 
har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har föreslagits honom eller 
henne enligt 10 kap 19,21 eller 22 §§ PBL 

Punkt A 25.1 – bygg- och miljöchef föreslås få delegation att besluta om avgifter med 
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa. Tidigare saknades delegat till den 
punkten. 

Punkt A 26.8 – bygg- och miljöchef föreslås få delegation att besluta att lämna 
medgivande vid bildande av gemensamhetsanläggning 

Samt alla punkter inom PBL och miljö-områdena där bygginspektör och miljöinspektör 
är delegat föreslås bygg- och miljöchef också ges delegation att besluta. Dessa förslag 
är rödmarkerade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Protokollsutdrag 2022-09-26 
Förslag - delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna revideringar godkänns. 
______ 

Skickas till: Bygg- och miljöchef, nämndsekreterare 
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§ 219 Dnr 2021-000418261 

Riktlinje för arrenden 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har över en längre period tecknat arrendeavtal för varierande 
behov och ändamål. Det finns ett behov av att tydliggöra hur de olika formerna av 
arrenden (jordbruks-, lägenhets-, bostads- och anläggningsarrenden) ska hanteras med 
bakgrund av de olika lagrummen som styr arrenden.  Syftet med riktlinjerna för 
arrenden är att tydliggöra för tjänstepersoner och intresserade arrendatorer vilka 
möjligheter och skyldigheter som finns avseende arrenden inom Nordmalings kommun. 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag Riktlinjer för arrenden  
Protokollsutdrag 2022-09-26 
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Klas- Göran Sahlén (C) yrkar bifall till att fastställa riktlinjen i enlighet med allmänna 
utskottets förslag. 

Anna-Karin Lundberg (KD) yrkar på att andel jordbruksmark som kommunen innehar 
ska framgå i riktlinjen, att bedömningskriterier vid flera intressenter ska framgå samt 
vilken instans som ska bedöma detta, att  bryta ut delar av § 4 i en egen paragraf och att 
beskriva avgifter på ett alternativt sätt.  

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.  

Ordförande ställer med kommunstyrelsens godkännande de två förslagen mot varandra. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Klas- Göran Sahléns (C) förslag 
om att fastställa riktlinjen i enlighet med allmänna utskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinje för arrenden fastställs. 

_____ 

Skickas till: Samhällsbyggnadschef, bygg- och miljöchef 

Reservation: Anna-Karin Lundberg (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 220 Dnr 2022-000468262 

Arrendera - Olofsfors (flygfältet) 

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan har inkommit om att arrendera åkermark, belägen i delar av Mo och 
Olofsfors (flygfältet). 

Det aktuella markområdet har utarrenderats till annan arrendator som vill avsluta sitt 
arrendeavtal med Nordmalings kommun. Markområdet kommer således vara i behov av 
omvårdnad, vilket ny intressent ämnar utföra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 

Anmälan om intresse att arrendera åkermarken – Olofsfors (flygfältet)  

Illustrationskarta (exakta arrendeytor redogörs mellan Nordmalings kommun och 
arrendator vid tecknandet av arrendekontrakt), bygg- och miljöchef 

 

Förslag under sammanträdet 

Anna-Karin Lundberg (KD) yrkar i första hand på återremiss för ytterligare underlag i 
ärendet och i andra hand på att arrendet ska utannonseras innan nytt avtal ingås. 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att ärendet avgörs under dagens sammanträde 

Chatarina Gustafsson (M) yrkar på att bifalla förslaget till beslut under förutsättning att 
en skriftlig uppsägelse inkommer från nuvarande arrendator. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns formella yrkanden som ska hanteras före sakyrkandena, 
kommunstyrelsen godkänner denna hantering. Först ställs yrkandet om återremiss mot 
yrkandet om att ärendet avgörs under dagens sammanträde. 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Madelaine Jakobssons (C) 
förslag och ärendet avgörs under dagens sammanträde. 

Ordförande ställer sedan de två sakyrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Chatarina Gustafssons (M) förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Delar av Mo och Olofsfors (flygfältet) arrenderas till Jan Hägglund efter 
överenskommelse av exakta ytor som görs med bygg- och miljöchef under förutsättning 
att en skriftlig uppsägelse inkommer från nuvarande arrendator. 

_____ 

Skickas till:  
Samhällsbyggnadschef 
Bygg- och miljöchef 
Sökande 
 

Reservation: Anna-Karin Lundberg (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 221 Dnr 2022-000392167 

Rutin säkerhetsskydd 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
åläggs det Nordmalings kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller 
säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt 
offentlighets- och sekretesslagen. Dessa rutiner för säkerhetsskydd i Nordmalings 
kommun har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i 
säkerhetsskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. kommunchef 
Rutin säkerhetsskydd, tf. kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Rutin för säkerhetsskydd fastställs. 

_____ 

Skickas till: tf. kommunchef 
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§ 222 Dnr 2022-000444167 

Inrätta en säkerhetsskyddschef i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
åläggs det Nordmalings kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller 
säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet vilar på kommunstyrelsen. Kommunchef är 
operativt ansvarig men delegerar ansvaret till funktionen säkerhetsskyddschef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. kommunchef 
Utredning, tf. kommunchef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef uppdras att tillsätta funktionen säkerhetsskyddschef. 

_____ 

Skickas till: tf. kommunchef 
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§ 223 Dnr 2021-000516712 

Svar på medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har tidigare bedrivit öppen förskola, något som avvecklades efter 
beslut om besparingsåtgärder under 2019. Enligt det inkomna medborgarförslaget finns 
önskemål om att åter starta en öppen förskola.  

Sektor barn och utbildning har en egen målsättning att starta en ny verksamhet för 
öppen förskola och har påbörjat en utredning för att undersöka förutsättningarna att 
verkställa detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 

Utredning 

Medborgarförslag - öppen förskola i Nordmaling 

Protokollsutdrag 2022-09-28 § 81 

Protokollsutdrag 2021-12-31 § 152 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
att medel för verksamheten är avsatta i budget för 2023 för att åter kunna starta upp en 
öppen förskola. 

_______ 
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§ 224 Dnr 2022-000127624 

Svar på motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund av den motion som inkommit där Vänsterpartiet yrkar att Nordmalings 
kommun ska tillhandahålla kostnadsfri tillgång till mensskydd i grundskolan har frågan 
utretts. 

Idag har elever tillgång till kostnadsfria mensskydd i personalrum samt hos 
skolsköterskorna. Frågan diskuteras också återkommande vid samverkansträffar. 

Bland närliggande kommuner så finns olika lösningar för gratis mensskydd, några har 
en liknande lösning som Nordmalings kommun medan andra kommuner delar ut 
menskoppar och/eller har tillgång till mensskydd på skoltoaletterna. I våras beslutade 
kommunfullmäktige i Umeå kommun om kostnadsfri tillgång på skoltoaletter i alla 
kommunens grund- och gymnasieskolor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 
Utredning 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 47 
Motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen bifalles med tillägget att sektorn får i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för placering av automater på respektive skola. 

_______ 
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§ 225 Dnr 2022-000416290 

Ny förskoleavdelning Gräsmyr 

Sammanfattning av ärendet 

Gräsmyr förskola har idag två avdelningar med 16-17 barn per avdelning. För några år 
sedan (inför läsåret 20/21) stängdes en tredje avdelning på grund av vikande 
barnunderlag. Nu ser vi ett ökat antal födda 2022 som beräknas behöva barnomsorg 
under 2023 och sektorn bedömer att det finns ett behov av att åter öppna avdelningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Utredning – Ny Förskoleavdelning Gräsmyr 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen önskar återkoppling av läget 
gällande antalet barn och bemanning i Gräsmyrs förskola i början 2023. 

________ 
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§ 226 Dnr 2022-000417730 

Remiss - Uppdragsbeskrivning för social välfärd och hälsa 

Sammanfattning av ärendet 

En ny överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 är under 
framtagande. I dagsläget har alla kommuner i Västerbottens län antagit 
överenskommelsen och det är enbart Regionfullmäktige som återstår. 
Överenskommelsen beskriver förtroendepersonsorganisationen och att det ska finnas en 
verksamhetsdelegation, delegationen för social välfärd och hälsa (DSH), under 
primärkommunala delegationen. Vidare ska varje forum styras av en 
uppdragsbeskrivning som mer detaljerat beskriver forum och uppdrag. Förslag till 
uppdragsbeskrivning för DSH är nu framtagen och föreslås antas inför kommande 
mandatperiod. Förslaget innebär att delegationen förändras i sin form med syfte att alla 
primärkommunala verksamhetsdelegationer ska se ungefär likadana ut. Detta innebär 
att DSH ökar i antalet ledamöter från dagens 7 till minst 15 ledamöter där alla 
kommuner i länet representeras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Missiv – Synpunkter på uppdragsbeskrivning för socialvälfärd och hälsa  
Uppdragsbeskrivning för delegationen för social välfärd och hälsa 
Sidor från Primärkommunala delegationens protokoll 2022-09-01, § 57 Delegationen 
för social välfärd och hälsa 
Protokollsutdrag 2022-09-27 § 90 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifall av förändringen enligt förslaget om förändring i delegationen i 
uppdragsbeskrivningen för delegationen för social välfärd och hälsa.  

_______ 
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§ 227 Dnr 2022-000243759 

Remiss - Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Initiativet till att ta fram en länsgemensam suicidpreventiv strategi togs av länets 
kommuner och regionen i den dåvarande länssamordningsgruppen (LSG). Strategin har 
utarbetats i samverkan mellan representanter från nio av Västerbottens kommuner och 
representanter från Region Västerbotten. Syftet med strategin är att definiera 
gemensamma mål och strategier för ett långsiktigt suicidpreventivt arbete i 
Västerbotten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap och Västerbottens 
förutsättningar. Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på övergripande 
nivåer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med lokala styrdokument, där 
strategins områden konkretiseras och prioriteras utifrån lokala behov och 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Remissvar Länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten 

Protokollsutdrag Folkhälsorådet 2022-09-01 § 32 

Protokollsutdrag 2022-09-27 § 88 

Remissmissiv 

Förslag - Länsgemensam suicidpreventiv strategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Remissvaret antas och skickas till Region Västerbotten. Kommunchef uppdras att 
utreda hur arbetet med suicidpreventivt arbete och folkhälsa ska utformas i 
Nordmalings kommun för kommande år. 

_______ 

Skickas till: Region Västerbotten enl. instruktion i missiv 
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§ 228 Dnr 2022-000406073 

Initiativärende - Uppföljning av Folkhälsoplan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet utvärderar mandatperiodens arbete utifrån den fastställda 
Folkhälsoplanen och Folkhälsorådets aktivitetsplan för året.  

Rådet konstaterar att det är svårt att veta vad kommunens verksamheter genomfört för 
insatser under åren kopplade mot respektive målområde. Viss information från 
sektorerna har skett löpande under de senaste året.   

Rådet föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att följa upp den nu gällande 
Folkhälsoplanen innan en ny plan tas fram för kommande år. Folkhälsorådet 
rekommenderar att den nu gällande planen används som grund för kommande års plan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag folkhälsoråd 2022-09-01 § 31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef uppdras att följa upp folkhälsoplanen innan ny folkhälsoplan tas fram. 

_______ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 229 Dnr 2022-000469430 

Svar på remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur 

Sammanfattning av ärendet 

En remiss avseende EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 
finns att svara på genom Miljödepartementet. 

Beslutsunderlag 

Svar på remiss gällande EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av 
natur 

EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef uppdras att skriva fram ett remissvar från Nordmalings kommun som 
baseras på innehållet i det remissvar som Europa Forum Norra Sverige (EFNS) 
tillsammans med bland annat LRF, Norra skogsägarna och SCA tagit fram. 

_______ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 230 Dnr 2021-000455299 

Ställningstagande till alkohol i kommunens lokaler 

Sammanfattning av ärendet 

Medhavd alkohol är för nuvarande inte tillåten att förtära i kommunens lokaler. Efter 
externa förfrågningar om att hyra kommunens lokaler utanför kontorstid där ev. 
förtäring av alkohol kan ske, så behöver kommunstyrelsen ta ställning till om sådan 
förtäring ska vara möjlig. Ett förslag till riktlinje som medger en lämplighetsbedömning 
om möjlighet att förtära medhavd alkohol presenterades kommunstyrelsen 2021-11-29. 
Ärendet återremitterades då för att komplettera med skrivning om utökad restriktivitet 
särskilt i lokaler i nära anslutning till barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Protokollsutdrag 2021-11-29 § 213 
Riktlinje – Lämplighetsprövning gällande undantag från förbud att medhava och förtära 
alkohol i kommunala lokaler. 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinje för lämplighetsprövning gällande undantag från förbud att medhava och 
förtära alkohol i kommunala lokaler antas. 

_____   

Skickas till: kommunstrateg 
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§ 231 Dnr 2022-000232104 

Partistöd 2023, redovisning för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att besluta om partistöd till partier 
representerade i kommunfullmäktige. Lokalt finns även ett antaget reglerande för 
partistöd. Där framgår bland annat att partier har möjlighet att få ersättning för de 
platser som är tillsatta.  

Det lokala partistödet består av  

- ett grundstöd, som uppgår till om 5000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 8 800 kronor per mandat och år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Redovisning och granskningsrapport från:  
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Fria Demokraterna. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar partistöd enligt följande: 

Centerpartiet: 10 mandat, totalt: 93 000 kr 

Liberalerna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 

Moderaterna:  3 mandat, totalt: 31 400 kr 

Kristdemokraterna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 

Socialdemokraterna: 8 mandat, totalt: 75 400 kr 

Vänsterpartiet: 3 mandat, totalt: 31 400 kr 

Sverigedemokraterna: 1 mandat, totalt: 13 800 kr 

_________ 
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§ 232 Dnr 2022-000420006 

Sammanträdesplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
störts möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges sammanträdesdagar samt sport- och 
påsklov. Därtill är förslaget anpassat efter kommunallagens krav om behandling av 
budget samt delårsrapport och kommunens interna ekonomiska processer.  
 

Föreslagen sammanträdesplan antas av respektive politisk instans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Sammanträdesdagar, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna tider fastställs med förändring att kommunstyrelsen sammanträder den 13 
mars 2023 istället för den 20 mars 2023. 

______ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 233 Dnr 2022-000058009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 
inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska medborgarförslag och motioner som inte 
beslutats inom ett år från att medborgarförslaget eller motionen väcktes anmälas till 
kommunfullmäktige. 

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 
kommunfullmäktige: 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 
2021-09-27 
 

privat Medborgarförslag – 
Återinrättande av 
parkeringsplatser 

2021-09-15 
 

Tomas Johansson (FD) Motion - Brandskydd 

2021-06-28 Anna-Britt Coe (V) Motion - Inventering 
av ödehus 

2021-06-28 privat Medborgarförslag – 
sänkning av hastighet i 
Rundviks samhälle 

2021-05-19 
 

privat Medborgarförslag - 
Slyröjning 

Gällande medborgarförslaget sänkning av hastighet i Rundviks samhälle, dnr 2021-326, 
behövs en gemensam översyn av hastigheterna i Rundvik, Mo, Lögdeå och Nordmaling 
genomföras. Fler aktörer är inblandade i detta, Länsstyrelsen och Trafikverket. 

Gällande Motion – brandskydd så har räddningschef nyligen tilldelats ärendet pga. miss 
i administrativ rutin vid byte av räddningschef. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 
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§ 234 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Sektor barn och utbildning: 

Skolskjutsärenden 2022-372, 2022- 425, 2022- 426, 2022-427, 2022- 428, 2022-465 

Ansökan om tilläggsbelopp 2022-437 

Brådskande delegationsbeslut - köp extern plats LSS-boende, ordförandebeslut  

________ 
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§ 235 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde 2022-05-19, dokid 104954. 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220829, dokid 106128. 

Protokoll samråd vård och omsorg 220630, dokid 105223 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avskriva ärendet om Lex 
Sarah-anmälan från vidare handläggning, dnr 2022-114-750. 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen), dnr 2022-129-047 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag – prestationsbaserat för att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre, dnr 
2022-057-047 

Socialstyrelsen har avslagit ansökan om statsbidrag – prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, dnr 2021-
412-047.  

MAS har gjort redaktionella revideringar i arbetsordning för läkemedelshantering, dnr 
2022-322-770 där rutiner för digital medicinsignering nu beskrivs. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet kring Lex 
Sarah-anmälan inom IFO:s verksamhetsområde utan vidare åtgärder, dnr 2022-132-
750. 

Tecknat avtal med Umeå kommun gällande alkohol- och drogmottagningen, dokid 
106139 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet av ett ej 
verkställt beslut utan vidare åtgärder utifrån det yttrande som Nordmalings kommun 
lämnat, dnr 2021-388-730 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar om nya rekommendationer om 
ersättning till familjehem för barn och unga, detta för att lättare kunna rekrytera 
familjehem. De nya rekommendationerna gäller från januari 2023, dokid 106482. 

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2023 , SCB 
_____ 

 






