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Närvarande 

 
Beslutande: 
 Madelaine Jakobsson (c) 
 Kerstin Sjöström (c) 

Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Alexander Landby 
Johansson (c) 
Ann-Kristin Strandman (c) 
Anders Jonsson (c) 
Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 
Chatarina Gustafsson (m) 
Anna-Karin Lundberg (kd) 
Grethel Broman (s) 
Billy Moström (s) 
Anders Olsson (s) 
Viktor Krutrök (v) 
Mikael Larsson (sd) 

 
Ej beslutande: 
 Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare 
 Bertil Karlsson (L), insynsplats 
 
Övriga: 
 Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef § 183 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 183 
 Andreas Witt, socialchef §§ 183, 199 
 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare §§ 187-188 
 Mikael Bergström, ekonomichef VAKIN § 189 
 Franziska Lindberg, markförhandlare VAKIN §§ 190-191 
 Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg §§ 192-193 
 Maria Syd, kommunsekreterare §§ 194-197 
 Paula Quinones, kultur- och fritidschef § 198 
 Ann-Christin Fjellman, HR-chef §§ 199-201 
 Andreas Nyman, bygg- och miljöchef § 202 
 Jonas Wallin, t.f. kommunchef 
 Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 179 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
Sida 

6(33) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 180 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c). 
Justeringen sker onsdag den 24 augusti kl. 16:00.  

 

________ 
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§ 181 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tillägg till föredragningslistan har gjorts sedan kallelsen skickades ut:  

Överlåtande av fastigheter från Nordmalings kommun till Nordmaling Vatten och 
Avfall AB, se § 190. 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten, se § 191. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggen godkänns och föredragningslistan fastställs.  

 

_______ 
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§ 182 Dnr 2022-000051006 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad kommunchef, Jonas Wallin, informerar kommunstyrelsen om följande; 

- Nuläge i verksamheterna samt hur sommarens arbete fortlöpt. Sommaren har flutit på 
utan större störningar men det har varit kämpigt. Det har varit viss pandemipåverkan 
inom sektor omsorg. Sommaravtalet inom sektor omsorg löste bemanningen under 
sommaren.  

- Nuläge gällande rekryteringar. Rekrytering av barn- och utbildningschef är slutförd. 
Inledande intervjuer för rekrytering av ny samhällsbyggnadschef påbörjas i slutet av 
augusti. Rekrytering av ny kommunchef påbörjas efter valet. Ny funktion, 
säkerhetsskyddschef, som enligt lag ska finnas i varje kommun ska inrättas. Jonas 
Wallin meddelar att hur uppdraget ska lösas ännu inte är klart. En lösning är att det blir 
en del av en tjänst eller intern lösning. Mer information om denna nya funktion kommer 
löpande. Rekryteringsbehov inom näringsliv och miljö och hälsoskydd.  

- Information om större upphandlingar som är på gång. Förfrågan till kranskommunerna 
från Umeå kommun om upphandling av livsmedel från 2024-03-01.  

- Övrig information om process med Statens bostadsomvandling (SBO), införande av 
statens servicecenter i Nordmalings kommun samt process med ny översiktsplan.  

- Nuläge gällande den genomförda arbetsmiljökartläggningen för gemensam service där 
analys, handlingsplaner och åtgärder kommer ske under hösten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 183 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 redovisas löpande uppföljning av måluppfyllelse.  
 

Jonas Wallin, t.f. kommunchef informerar bland annat om: 

- behov av att utvärdera upplevelsen av gemensam services interna service  
- För målområdet hållbar utveckling är det svårt att påverka att fler bostäder byggs men 
arbete bör ske för att se över hur gemensam service kan påverka detta 
- Resultatet av näringslivsenkäten visar att Nordmalings kommun inte når inte målet 
och analys av resultatet måste genomföras och åtgärder vidtas 
- målet med invånarantalet kommer som det ser ut nu inte nås   
- Målområdet för attraktiv arbetsgivare är en utmaning där omtag har gjorts. Det saknas 
målvärden och återkommande mätprocess.  
 

Andreas Witt, socialchef, informerar bland annat om: 

- positiv utveckling med bland annat statsbidrag 
- minskade nettokostnadsavvikelser  
- resultat från KOLADA vad omsorgstagarna tycker om kommunens verksamheter. 
Resultatet från individ- och familjeomsorgens knappmätare där besökare får ange sina 
upplevelser av sitt besök visar på att 98 % av besökarna är nöjda. 
- ABC-utbildningar ska vara igång och är nu planerade 
- ekonomi i balans (Andreas går igenom beviljade statsbidrag och intäkter) 
 

Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef, informerar bland annat om: 

- utvecklingsområden inom sektor utbildning (bland annat elevhälsan börjar i 
klassrummet, trygghet och likabehandling, ämnesövergripande arbete m.m.) 
- övrigt som är på gång (invigning av lärcenrum, namnbyte för skolan i Nordmalings 
tätort i februari 2023, invigning ny förskola) 
- öppna jämförelser KOLADA resultat gymnasieskola, resultat Skolverkets elevenkät, 
resultat intern elevenkät kopplat mot målen i verksamhetsplanen 
- underskott under perioden beror bland annat på högre personalkostnader än budgeterat 
samt sjukfrånvaro till följd av pandemin.  
- framtida arbetsområden inom skolan 
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Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, informerar bland annat om: 

- resultatet av näringsenkäten, krävs resonemang om det sämre resultatet samt se över 
tillgänglighet, handläggningstid och upphandling inom sektorn 
- kommande medborgarundersökning där frågor om bland annat bemötande, 
tillgänglighet, gator och vägar, räddningstjänst, idrottsanläggningar kommer ställas. Det 
finns planer på att införa digital bokning av kommunens idrottsanläggningar, detta för 
att öka nyttjandegraden. 
- tillsynsplan för plan- och bygg avvaktas på grund av bristande bemanning just nu 
- tillsynsplan för livsmedel, tobak och alkohol samt miljöskydd kommer hålla planerad 
tidsplan 
- handlingsplan för invasiva arter är på gång 
- sektor samhällsbyggnad ska påbörja arbetet med friskfaktorer utifrån Sunt arbetsliv 
under hösten 2022 

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation kommunchef och sektorchefer 
Verksamhetsplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 184 Dnr 2022-000342042 

Månadsrapport per juli 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens resultat per juli 2022 uppgår till +11,5 miljoner kronor. Det starka 
resultatet är främst en effekt av fortsatt stark statsbidragsfinansiering samt positiv 
slutskatteavräkning för dels 2022 men även en korrigeringspost för stärkt 
slutskatteavräkning för 2021. Resultateffekten uppgår till 3,7 miljoner kronor där 1,4  
miljoner kronor avser korrigering för 2021. Prognosen över slutskatteavräkningen är 
oförändrad jämfört med maj 2022. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 297 miljoner kronor efter 7 månader vilket är 
7,3 miljoner kronor högre än juli 2021. Verksamhetens intäkter uppgår till 49,5 
miljoner kronor vilket är 3,0 miljoner kronor högre än föregående år. Ökning avseende 
reavinst, bredbandsavgifter samt investeringsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgår 
till 346,4 miljoner kronor vilket är 10,3 miljoner kronor högre jämfört med föregående 
år. Personalkostnaderna är 7,7 miljoner kronor högre än samma period 2021. 
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 2,0 miljoner kronor mellan 
perioderna.  

Resultatet för sektorerna uppgår till -3,5 miljoner kronor jämfört med budget per sista 
juli. Sektorernas resultat är 3,0 miljoner kronor svagare jämfört med samma period 
föregående år. Prognosen över kommuntotalen är för närvarande oförändrad jämfört 
med sista maj vilket innebär ett överskott på 17,4 miljoner kronor. Ny prognos 
presenteras i samband med delårsbokslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, t.f. kommunchef 
Månadsrapport per juli 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per juli 2022 godkänns.  

 

_______ 
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§ 185 Dnr 2022-000175622 

Kostpolicy  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns nuvarande kostpolicy från 2016 är i behov av revidering. 
Behovet av revidering beror på flera faktorer men den största orsaken är avsaknaden av 
tydliga mål. Tydliga mål är en förutsättning för att mäta kvalitet men även för att 
tydliggöra resursbehoven.  

En ny kostpolicy ska även anpassas så att den motsvarar aktuell lagstiftning samt att 
medborgarnytta beaktas genom att vara lyhörd för efterfrågan och behov. 

En ny kostpolicy bör arbetas fram under hösten 2022 för beslut under första kvartalet 
2023. I arbetsprocessen bör behovet av yttranden från intresseorganisationer beaktas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, t.f. kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillförordnad kommunchef ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ny kostpolicy för 
Nordmalings kommun. 

 

________ 
Beslutet skickas till: kommunchef, nämndkansli 
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§ 186 Dnr 2022-000262144 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till det nya förslaget på förbundsordning är att jurister på 
Försäkringskassan upptäckt att samordningsförbunden har fått felaktig rådgivning 
gällande att alla kommuner inte behöver utse en ordinarie och en ersättare till 
förbundsstyrelsen. Oklarheten som uppdagats är att part och medlem inte betyder 
samma sak i Finsamlagen. Med part menas i Finsamlagen vara kommuner, Regioner, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Medlem är detsamma plus att varje 
kommun räknas som en medlem. Detta har betydelse vad gäller medlemsavgifter då 
kommunerna räknas som en part och delar på 25 % av finansieringen. Tidigare har det 
tolkats som att det räcker att varje part är representerad i styrelsen men det är alltså 
felaktigt då varje medlem ska vara representerat av en ordinarie ledamot och en 
ersättare.  

Med detta som bakgrund har tre paragrafer förändras och det är paragraf 5 som 
beskriver styrelsen sammansättning och styrelsens tillträde efter val, ändrat är antalet 
ledamöter och ersättare samt att tillträdesdatum för ny styrelse är 1 april efter val. 
Paragraf 6 som beskriver styrelsen beslutsordning, tillagt är att det krävs kvalificerad 
majoritet om ¾ vid beslut om budget och verksamhetsplan. Paragraf 18 har också 
ändrats gällande ersättning till ersättare. I övrigt har Västerbottens läns landsting bytts 
ut till Region Västerbotten. Inga övriga ändringar har gjorts.  

Nationella rådet rekommenderar Samordningsförbunden att verka för att medlemmarna 
beslutar om den nya förbundsordningen innan höstens val. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, t.f. kommunchef 
Förslag ny förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 
Missiv angående ny förbundsordning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 
2023. 

Kommunfullmäktige säkerställer att nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 
förbundsordningen sker. 

 

________ 
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§ 187 Dnr 2022-000042140 

Information näringslivsutvecklare 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare, informerar kommunstyrelsen om vad som är 
på gång inom näringslivsområdet. 

Intensiv höst väntar med vissa omprioriteringar på grund av ändrade personalresurser. 

Arbetet med framtagandet av ny näringslivstrategi påbörjas i slutet av augusti med stöd 
av Kairos Future. Processen pågår under hösten med dialogmöten och workshopar.  

Under hösten ska även projekten med godsterminalen och NIS 6.0 slutredovisas. NIS 
6.0 har varit ett lyckat projekt som uppmärksammats av både Tillväxtverket och Region 
Västerbotten. Det är ett nytt NIS-projekt på gång, se § 188. 

Analys och insatser ska genomföras utifrån Nordmalings kommuns resultat i 
näringslivsenkäten där kommunen i år tappade i resultat.  

Det finns slutligen behov av att fortsätta underhålla de lokala nätverken som 
upparbetats under de senaste projekten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 188 Dnr 2022-000346140 

Medfinansiering - Näringslivsprojekt 2023-2025  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan vintern och under våren 2022 har NIS-projektgruppen arbetat med utformning av 
det nästkommande regiongemensamma näringslivsprojekt (efter NIS 6.0) för 
programperioden 2022 och framåt. Projektidén och bakgrunden är framtagen i 
samverkan med Splintermind och biträdande professor vid Högskolan i Gävle och 
bygger på Horisontell innovationsledning där syftet adresserar och ”innoverar” 

lösningar till problem och utmaningar genom en samägd och horisontell process. 
Projektet söker finansiering från ERUF (Tillväxtverket) samt Region Västerbotten, med 
medfinansiering från sammanlagt 5 eller 6 kommuner (Umeåregionen, undantaget 
Örnsköldsvik, för Umeå inväntas formellt beslut). Projektstart planeras till januari 2023 
med projektslut december 2025. Projektet går under namnet ”Attrahera Flera” och 

Vännäs kommun är utsedd till projektägare och kommer således sköta den 
sammanfattade projektadministrationen gentemot Region Västerbotten och 
Tillväxtverket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 
Projektidé 
Utkast – budget 
Medfinansieringsintyg EU-projekt 
Medfinansieringsintyg Region Västerbotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunal medfinansiering för projektet Attrahera Flera med totalt 1 020 000 kr, 
fördelat jämnt över en treårs period (2023-2025) godkänns. Medel fördelas ur 
budgeterade projektmedel. 

 

_______ 
Beslutet skickas till: näringslivsutvecklare, kommunchef, ekonomichef, Vännäs 
kommun  
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§ 189 Dnr 2022-000247042 

Tertialrapport Nordmaling Vatten och Avfall AB 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av kommunstyrelsens tillsynsansvar för kommunala bolag informeras 
kommunstyrelsen om Nordmaling Vatten och Avfall AB:s tertialrapport 1 för 2022. 
Ekonomichef Mikael Bergström, VAKIN, informerar om tertialrapportens utfall. 

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 7 264 tkr (7 717 tkr enligt en linjär 
prognos för perioden). Resultatet efter finansnetto uppgår till -1 221 tkr (-560 tkr). I 
resultatet ingår inte underskott avseende avfallsverksamheten som periodiserats från 
förutbetalda taxeavgifter till resultaträkningen hänförliga från tidigare år med 400 tkr 
(158 tkr).  

För perioden har Vatten- och avloppsverksamheten ett resultat efter finansnetto 
uppgående till -1 221 tkr (-560 tkr).  

För Vatten och avloppsverksamheten höjdes taxan i januari 2022 med 6% med en 
strävan efter ekonomi i balans. VA-verksamheten i Nordva finansieras dock inte till 
fullo av de brukningsavgifter som är fastställda i gällande VA-taxa och verksamheten 
fortsätter med ett underskott även 2022. Det ackumulerade underskottet växer till följd 
av detta och det finns behov av att höja avgifterna eller minska verksamheten för att 
återställa den ekonomiska balansen. Samtidigt finns stora behov av förnyelse, underhåll 
och utveckling av VA-anläggningen för att säkra funktionen. Beslut fattades om att höja 
avgifterna under 2022, men inte till de nivåer som krävs för att återställa den 
ekonomiska balansen för verksamheten inom rimlig tid.  

Dieselpriserna har under årets inledning skjutit i höjden, vilket påverkar kostnaderna för 
köpta entreprenader, likväl som för våra egna transportmedel, negativt. 
Kemikaliepriserna har också påverkats av världsläget vilket märks i periodens utfall. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 NORDVA 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

________ 
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§ 190 Dnr 2022-000359253 

Överlåtelse av fastigheter från Nordmalings kommun till Nordmaling 
Vatten och Avfall AB 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling Vatten och Avfall AB styrelse beslutade 2022-06-22 att: Nordmaling 
Vatten och Avfall AB föreslår att överlåtelse av fastigheter från Nordmalings kommun 
till bolaget genomförs enligt upprättade avtal (se bilagor). 

Enligt befintligt verksamhetsöverlåtelseavtal (2020-12-31) mellan Nordmalings 
kommun och NORDVA, punkt 3 .4 avseende fastigheter och mark: "Säljaren förbinder 
sig att till köparen överlåta de fastigheter och den mark i övrigt som erfordras för 
verksamheten. Dessa överlåtelser ska regleras genom särskilda avtal mellan säljaren 
och köparen som underlag för lagfart eller fastighetsreglering.". 

Lös egendom, inklusive byggnader på ofri grund är redan överlåten i och med 
tecknandet av verksamhetsöverlåtelseavtalet. Fastigheter som ska överlåtas i sin helhet 
till bolaget är under behandling, exkluderande Lögdeå 1: 18. Avtal om överlåtelse, 
alternativt avstyckning och överlåtelse, för fastigheter som ägs av Nordmalings 
kommun och som erfordras för Nordmaling 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, VD VAKIN 
Bilaga 1-13 förslag på köpeavtal för berörda fastigheter (Lögdeå 1:18, Rundvik 1:9, 
Rundvik 1:6, Rundvik 1:1, Nordmalings prästbord 1:108, Norrfors 1:60, Lögdeå 5:10, 
Levar 1:71 samt Gräsmyr 4:57) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1-13), där den totala 
köpeskillingen uppgår till 2 202 319 kronor, godkänns för underskrift.  

 

________ 
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§ 191 Dnr 2022-000360340 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling Vatten och Avfall AB styrelse beslutade 2022-06-22 att föreslå att 
verksamhetsområden för Vatten och Spillvatten fastställs av Nordmalings kommun.  

Förslaget gällande verksamhetsområde för vatten och spillvatten har utarbetats med 
utgångspunkt från "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster".   

Nordmalings kommun saknar i dagsläget fastställda verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten.  

Varje kommun ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma för vilken bebyggelse 
vattentjänsterna behöver ordnas genom en allmän VA-anläggning genom så kallat 
verksamhetsområde. Områdena utgör gränsen för VA huvudmannens ansvar och 
bestämmer vilka vattentjänster som kommunen är skyldig att ombesörja.  

Ett förslag för verksamhetsområde för vatten och spillvatten har tagits fram och 
presenteras i kartunderlag som visar vilka områden som omfattas samt en 
fastighetsförteckning som visar vilka fastigheter som helt eller delvis är en del av 
verksamhetsområdet för respektive vatten tjänst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, VD VAKIN 
Protokoll NORDVA:s styrelse 220622 
Bilaga - kartor för respektive förslag på verksamhetsområden 
Fastighetsregister för verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden för vattentjänster i 
enlighet med karta för respektive område. 

 

_______ 
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§ 192 Dnr 2020-000594829 

Svar på motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist Brömster (L) inkom 2020 med en motion om 
ökad tillgänglighet gällande kommunens lekplatser. Motionen tar upp att det finns 
personer med funktionsnedsättningar som inte kan ta del av kommunens lekplatser. Det 
bör finnas en god tillgänglighet till kommunens lekparker, vilket är en nyckelfråga för 
att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Funktionsnedsättning ska inte 
vara ett hinder för lek.  

Motionen lyftes till kommunfullmäktige för besvarande den 11 april 2022 där ärendet 
återremitterades för att inhämta underlag från Tillgänglighetsrådet och erfarenheter från 
Skellefteå kommun.  

Beslutsunderlag 

Yttrande, kommunstrateg 
Yttrande från Tillgänglighetsrådet 
Motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 40 
Protokollsutdrag 2022-03-28 § 79 
Protokollsutdrag 2020-12-14 § 146 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Inköp av en rullstolsgunga sker när ansvarig 
verksamhet för lekparker kan prioritera utrymme för kostnaderna, samt att placeringen 
av rullstolgungan blir på en skolgård där skolpersonal får ansvar för en daglig tillsyn 
och ansvar för hantering nyckelkvittering.   

 

_______ 
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§ 193 Dnr 2022-000313098 

Medfinansiering Idériket Umeåregionen 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021–2022 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 
tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och 
offentlig sektor arbetat med en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett 
leaderområde.  

Idériket Umeåregionen 2030:s lokala utvecklingsstrategi har 2022-06-03 blivit 
prioriterad hos Jordbruksverket som meddelade att ansökan gått igenom. 
Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde 
för EU-programperioden 2023–2027. Det tänkta leaderområdet omfattar kommunerna 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.  

Framtida projekt ska bidra till den gemensamma strategin för Idériket Umeåregionen 
2030. I januari 2023 är det möjligt att söka pengar från leaderområdet, vilket också är 
tidigast tidpunkt när projekten kan starta. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om offentlig medfinansiering Idériket Umeåregionen 2030 
Medfinansieringsintyg 
Utredning 

Kommunstyrelsens beslut 

Medfinansiering med 250 112 kronor till att starta och bedriva leaderverksamhet inom 
Umeåregionen godkänns. 250 112 kronor avser hela programperiodens medfinansiering 
prognostiserat på utbetalning över fem år, åren 2023–2027. 

 

_______ 
Beslutet skickas till: kommunstrateg, Idériket Umeåregionen 2030 
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§ 194 Dnr 2022-000254024 

Revidering av arvodesreglemente för mandatperiod 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod behöver arvoden för förtroendevalda politiker fastställas. 
Det är det sittande kommunfullmäktige som beslutar om de nivåer och regler som ska 
gälla för kommande mandatperiods förtroendevalda. En parlamentariskt tillsatt 
beredning har jobbat med revidering av nu gällande arvodesreglemente. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni att återremittera ärendet för att tydliggöra 
underlaget för uträkning av ersättning för inkluderad ersättning för presidieberedning 
och justeringsarvode. 

Beslutsunderlag 

Förtydligande uträkningar 2022 års arvoden 
Utredning, kommunsekreterare 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag till arvodesreglemente, parlamentarisk beredning 
Protokollsutdrag 2022-06-27 § 80 
Protokollsutdrag 2022-06-07 § 157 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till arvodesreglemente med tillägg att även ej 
tjänstgörande ersättare har rätt till förlorad arbetsinkomst. 

 

________ 

Reservation: Viktor Krutrök (v) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 195 Dnr 2022-000330003 

Kommunstyrelsens reglemente, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Denna 
genomförs av kommunstyrelsens presidium samt kommunsekreterare. Utskottens 
presidium har även fått möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag - Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar. 

 

________ 
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§ 196 Dnr 2022-000338003 

Nordmalingsförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun använder idag medborgarförslag, reglerat i Kommunallagen, för 
att inhämta förslag från medborgare. Kommunstyrelsen liksom kommunfullmäktige har 
påtalat att hanteringen av medborgarförslag är för långdragen. Eftersom 
medborgarförslag är ett frivilligt åtagande för kommunen så kan fullmäktige besluta att 
förändra på det sätt som man önskar inhämta och hantera förslag från allmänheten. 
Genom införa Nordmalingsförslag så är kommunen friare att själva besluta hur 
hanteringen av förslag ska se ut. Medborgarförslag kräver nämligen en viss hantering 
av kommunfullmäktige, oavsett ärendets innehåll, och detta bygger in en ”seghet” i 

handläggningsprocessen. 

En omvärldsanalys genomförd redan 2019 visade att Skellefteå kommun genomfört en 
förändring från medborgarförslag till Skellefteåförslag. Nordmalingsförslag, som 
närmare beskrivs i utredningen, bygger på Skellefteås modell.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Utredning, kommunsekreterare 
Processkarta för handläggning, kommunsekreterare 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (c) föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag på 
Nordmalingsförslag den 5 september men att förslaget hanteras av 
demokratiberedningen den 29 augusti och att deras kommentarer skickas med till 
kommunfullmäktige.  

Anna-Karin Lundberg (kd) yrkar på att förslaget på Nordmalingsförslag ska gå på 
remiss till demokratiberedningen samt alla partier för inhämtande av eventuella 
synpunkter.  

Beslutsgång  

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två (2) förslagen mot varandra 
och ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (c) förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, efter demokratiberedningen fått komma med 
eventuella synpunkter: 
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1. Nordmalingsförslag införs i Nordmalings kommun och ersätter medborgarförslag. 
Nödvändiga justeringar görs i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i 
kommunstyrelsens reglemente.  

2. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ärendet ska behandlas som ett 
Nordmalingsförslag; 

- Förslaget ligger inom kommunens ansvar och befogenhet. 
- Förslaget är inte diskriminerande eller strider mot lag. 
- Förslaget handlar inte om personliga ärenden, till exempel frågor om bygglov 
eller bidrag. 
-Förslaget handlar inte om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. 
-Varje Nordmalingsförslag innehåller enbart ett förslag, inte flera. 
-Nordmalingsförslag får enbart lämnas av fysiska personer. 

 
3. Kommunfullmäktige ska årligen få en rapport av inkomna Nordmalingsförslag 
utifrån följande: 

- antalet inlämnade förslag 
- fördelning av förslag utifrån kön, samt  
- andel förslag som överlämnas till sektorerna för hantering utanför 
Nordmalingsförslag samt andel avslag/bifall gällande accepterade 
Nordmalingsförslag  
- analys av handläggningstid (mått – antal dagar från inlämning till beslut; 
målvärde 2023 – maximalt 90 dagar) 
 

4. Kommunstyrelsen är ansvarig för Nordmalingsförslag. 

5. Ovanstående gäller från och med 2022-09-05, rapport av Nordmalingsförslag lämnas 
dock först vid årsskiftet 2023/24 

För implementering och sammanställning av årlig rapport ansvarar kommunkansliet. 
För uppföljning av implementering av Nordmalingsförslag och ev. revidering av 
administrativa rutiner ansvarar kommunstyrelsen.  

________ 

Reservation: Anna-Karin Lundberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 197 Dnr 2022-000339003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod så tas kommunfullmäktiges reglemente upp för hantering 
och ev. revideringar kan beslutas. Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med 
kommunsekreterare gjort en genomlysning av nu gällande arbetsordning och kommit 
fram till ett antal förslag på revideringar. Dessa har också kommunicerats med 
kommunstyrelsens presidium. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Utredning, kommunsekreterare 
Förslag – Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 
Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning samt 
bilagan ”Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen”. 

 

_______ 
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§ 198 Dnr 2022-000323753 

Ansökan bredband Röda korset 

Sammanfattning av ärendet 

Röda Korsets krets Bjurholm Nordmaling ansöker om att Nordmalings kommun stöttar 
kretsen med kostnader för bredband som innebär både installationskostnad och kostnad 
för löpande abonnemang. 

Kretsen anordnar och bekostar ett flertal sociala aktiviteter för äldre i Nordmaling som 
gränsar till social verksamhet; såsom cykling utan ålder, besöksgrupper, 
lästplatteprojekt och kaféverksamhet på Kullen. Föreningen har inte internet i sina 
lokaler vilket leder till att arbetsuppgifter inte kan utföras där och önskar därför stöd 
med detta från kommunen.  

Bredband finns i huset där Röda Korset har sina lokaler vilket innebär att man endast 
behöver installera och ingå avtal med leverantör. 

Kostnaden uppskattas till en engångskostnad om ca 2 000 kr för installation, samt 450 
kr/mån (5 400 kr/år) för tjänsten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan/skrivelse Röda korset 
E-post kostnader  

Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan om föreningsbidrag avslås.  

_______ 
Beslutet skickas till: kultur- och fritidschef, Röda korset 
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§ 199 Dnr 2020-000023029 

Information - Heltid som norm 

Sammanfattning av ärendet 

HR-chef, Ann-Christin Fjellman, och socialchef, Andreas Witt, informerar om 
processen gällande införandet av heltid som norm i Nordmalings kommuns 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen får ta del av den film som nu finns publicerad på Nordmalings 
kommuns intranät där socialchef, HR-chef, städchef, barn- och utbildningschef och 
kommunals ordförande presenterar kommande arbete med införandet av heltid som 
norm. 

Omtag med att införa heltid som norm kommer ske i hela organisationen. Införandet 
kommer ske genom informationer och workshops. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 200 Dnr 2022-000343021 

Överenskommelse om särskilt förhandlingsordningsavtal RiB(SFR22) 
med Brandmännens Riksförbund (BRF) 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat överenskommelse om Särskilt 
förhandlingsordningsavtal med Brandmännens Riksförbund (BRF).  

Sedan många år finns Kommunalt Huvudavtal (KHA) och Särskilt 
förhandlingsordningsavtal (SHA) med övriga fackliga organisationer. De båda avtalen 
reglerar förhandlingsordning och rättstvister. BRF är inte part i de avtalen.  

Det nya avtalet, SFR 22 omfattar bestämmelser motsvarande KHA, men med följande 
avvikelser:  

- Avtalet är tillämpligt för medlemmar i BRF och enbart på anställningsförhållandet 
enligt gällande kollektivavtal Räddningstjänst i beredskap (RiB).  

- BRF är inte part i den nämnd som enligt KHA ska tillsättas i syfte att pröva om en 
konflikt ska anses samhällsfarlig, så saknas bestämmelser om sådan nämnd i SFR.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 
Sveriges kommuner och regioner Cirkulär 22:22 

Kommunstyrelsens beslut 

SFR 22 med Brandmännens Riksförbund för tillämpning från och med 2022-05-01 och 
Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB – SFR 22 med Brandmännens Riksförbund som 
lokalt kollektivavtal antas.  

 

_______ 
Beslutet skickas till: HR-chef 
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§ 201 Dnr 2022-000344021 

Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner och Sobona har tillsammans med de fackliga 
organisationerna uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-
avtalet. Uppdateringarna har gjorts mot bakgrund av Coronapandemi, krig i Europa och 
en svensk NATO-ansökan, vilka har synen på Sveriges försvars- och 
beredskapsförmåga. Med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov i 
händelse av krig har parterna i uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller 
beredskapstillstånd. 

KB-avtalet reglerar arbetstider och arbetsvillkor för alla medarbetare som behöver 
fortsätta leverera välfärd även i händelse av krig. 

Uppdateringen omfattar samtliga berörda fackliga organisationer och efter 
uppdateringen omfattas även Brandmännens Riksförbund, (BRF).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 
Sveriges kommuner och regioner, Cirkulär 22:26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i lydelse från och med 2022-07-01 
antas.  

 

________ 
Beslutet skickas till HR-chef 
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§ 202 Dnr 2022-000347373 

Förnyelse av nätkoncession Vattenfall 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 
Ansökan avser en luft- och markledning från Rundvik till Floxen i Nordmalings 
kommun. 

Ei utreder nu ledningens påverkan på samhällsbygden, miljön och människors hälsa, 
där Nordmalings kommun är en obligatorisk remissinstans enligt 18 § 
nätkoncessionsförordningen (2021:808). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
Remiss 
Begäran om yttrande 
Karta 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet till Energimarknadsinspektionen (Ei) där Nordmalings kommun inte har 
någon erinran mot fortsatt nätkoncession avseende den befintliga luft- och 
markledningen enligt remissförfrågan godkänns. Ledningen medför inga nya intrång 
genom obruten mark eller skyddsområden. 

 

_______ 

Beslutet skickas till: Energimarknadsinspektionen (Ei) diariet@ei.se (ange 
ärendenummer 2018-102042), bygg- och miljöchef 
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§ 203 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras löpande 
vid behov.  

Till dagens sammanträde föreslås följande revidering av delegationsordningen; 

Punkt Ö 1.23 – en ny punkt där respektive sektorchef föreslås få delegation att ansöka 
och rekvirera statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Delegationsordning – förslag på revideringar augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagen revidering av delegationsordningen godkänns.  

 

______ 

Beslutet skickas till: nämndsekreterare, sektorchefer 
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§ 204 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Brådskande delegationsbeslut - godkännande av stadigvarande serveringstillstånd, 
ordförandebeslut 

Brådskande delegationsbeslut - umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, 
ordförandebeslu 

Brådskande delegationsbeslut - umgängesbegräsning enligt 14 § LVU, ordförandebeslut 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-192-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-194-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-191-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-196-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-195-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-173-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-236-605, avslag 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-277-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-318-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-319-605, beviljat 

Delegationsbeslut - ansökan om tilläggsbelopp dnr 2022-317-605, beviljat 

 

_______ 
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§ 205 Dnr 103088 

Meddelanden 

 

Följande meddelande redovisas kommunstyrelsen; 

 

Skrivelse - LSS-boende för unga i Nordmalings kommun, dokid 105623 

 

________ 

 

 




