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§ 16 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet torsdagen den 14 mars kl. 

11:00.  

      

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) kl 11:00 torsdagen den 14 mars. 

_____ 
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§ 17 Dnr 83483  

Fastställande av föredragningslistan  

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med ändring av att ärende Medborgarförslag - 

Trygghetsboende i Norrfors utgår. Ärendet kommer att beredas av kommunstyrelsen 

den 25 mars. 

_____  
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§ 18 Dnr 67477  

Informationer 

Sammanfattning av ärendet 

Gva-ingenjör Per Alfheim informerar om ett nytt verksamhetssystem för geografisk 

information samt om framtida behov av en GIS-handläggare för Nordmalings kommun. 

 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist informerar om processen att tillskapa 

fiskevägar i Leduån samt restaurera dammarna i Olofsfors.  

I dagsläget har de två processerna; upprättande av fiskevägar i Leduån samt befintliga 

körplåtar i nedre dammen i Olofsfors, sammanförts till en gemensam tillståndsansökan 

hos Mark och miljödomstolen. Ansökningsprocessen hos domstolen förväntas ta ca ett 

år. Två oberoende konsultutlåtanden samt länsstyrelsen har konstaterat att körplåten 

måste tas bort på grund av att den belastar dammarna. En dialog förs med länsstyrelsen 

för vidare hantering av restaurering av dammarna. Eventuellt kan del av finansiering för 

åtgärder gällande fiskevägar och restaurering av dammarna i Olofsfors täckas av medel 

från bland annat länsstyrelsen inom ramen för landsbygdsprogrammet. 

 

Kommunchef Ulf Månsson informerar bland annat om den pågående rekryteringen av 

personalchef, pågående ledarskapsutveckling för chefer i Nordmalings kommun, 

pågående genomlysning av sektor omsorg med anledning av de negativa utfallet 2018, 

pågående utveckling av e-tjänster för medborgare och anställda i Nordmalings 

kommun, kommande besök av landshövding och länsråd i Olofsfors samt reflektioner 

om utveckling av kansliet.  

_____ 
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§ 19 Dnr 2019-000086 042 

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om årsredovisningen för 2018. 

Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden är totalt - 2,9 Mkr 

(gemensam service +2,2 Mkr samt sektor samhällsbyggnad - 5,1 Mkr).  

Den skriftliga rapporten med kommunens sammantagna utfall kommer att finnas 

tillgänglig för kommunstyrelsen i kallelsen 2019-03-18. 

      

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Årsredovisning 2018 överlämnas för beredning till kommunstyrelsen som lämnar ett 

förslag till beslut till kommunfullmäktige den 8 april. 

_____ 
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§ 20 Dnr 2019-000087 042 

Månadsrapport per februari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om månadsrapport per februari 2019 

för allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 

samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 

är totalt -3,1 Mkr (gemensam service +1,2 Mkr samt sektor samhällsbyggnad - 4,3 

Mkr).  

En skriftlig rapport delges kommunstyrelsen i kallelsen 2019-03-18.  

      

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

______ 
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§ 21 Dnr 2019-000117 021 

Arbetstider för lokalvårdarna  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalvårdarnas ordinarie arbetstid är 06.00—15.00 inklusive raster. Under flera år har 

lokalvårdarna fått börja sin arbetsdag kl 05.00 med flexibel arbetstid från kl 04.30. 

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser betraktas tid innan kl 06.00 som natt 

och det ska därför betalas ut tillägg för obekväm arbetstid.  

För att få behålla arbetstiden från kl. 05:00 så har ett förslag om att skriva bort rätten till  

tillägg för obekväm arbetstid lämnats in av kommunanställda lokalvårdare. 

Fackförbundet Kommunal har meddelat att arbete under obekväm arbetstid ska ersättas 

enligt avtal. Arbetsgivaren har i överläggning med Kommunal i januari 2018 påtalat att 

arbetet inte behöver påbörjas innan kl 06.00. Det är dels en arbetsmiljö- och 

hälsoaspekt, dels en ekonomisk aspekt för arbetsgivaren. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg, 2019-03-04 

Skrivelse från lokalvårdarna, personalstrateg, 2019-01-10 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås avslå lokalvårdarnas förslag om att börja sin arbetsdag innan 

kl 06.00. 

_____   
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§ 22 Dnr 2019-000101 026 

Riktlinje diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun antog 2015 en policy angående diskriminering och kränkande 

särbehandling. 2017 ändrades Diskrimineringslagen samt att kommunens 

policydokument granskades av Diskrimineringsombudsmannen (DO), som påpekade att 

dokumentet saknade riktlinjer om förbud mot repressalier.  

Personalavdelningen har reviderat dokumentet och upprättat en ny riktlinje. De 

ändringar som gjorts är: 

 Ändrat ställningstagande från att ta avstånd till, till att inte acceptera någon form av 

diskriminering eller kränkande särbehandling på kommunens arbetsplatser.  

 Kompletterat med avsnitt om förbud mot repressalier. 

 Förtydligande avseende de olika parternas ansvar.  

 Arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och främja så att diskriminering inte 

förekommer i kommunens verksamheter samt verka för lika villkor oavsett 

diskrimineringsgrund, inom följande områden: 

- Arbetsförhållanden 

- Löner och andra anställningsvillkor 

- Utbildning och annan kompetensutveckling 

- Föräldraskap och arbete 

- Rekrytering och befordran 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg 

Riktlinje diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, personalstrateg 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje diskriminering, 

trakasserier och kränkande särbehandling. 

_____ 
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§ 23 Dnr 2019-000029 103 

Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten 

och Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 1 januari 2019 bildades en ny organisation, regionkommunen Region 

Västerbotten, genom att regionförbundet och Västerbottens läns landsting slås ihop. 

Den nya organisationen tar då över regionförbundets uppgifter inom det regionala 

utvecklingsuppdraget, samt landstingets ansvar för regional hälso-och sjukvård.  

Den regionala utvecklingsstrategin anger länets gemensamma inriktning för regional 

utveckling i Västerbottens län och är basen för de samverkansområden som denna 

överenskommelse anger. Visionen för strategin är att ”från kust till fjäll skapa en 

hållbar attraktiv region”. Utvecklingen mot visionen mäts genom ett antal indikatorer 

på regional och lokal nivå.  

Överenskommelsen ska bidra till att stärka det lokala och regionala utvecklingsarbetet i 

Västerbottens län. En viktig del i detta är att inom samtliga områden integrera ett miljö- 

och klimatperspektiv, bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

arbeta för mångfald och likabehandling. 

 

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar 

Nordmalings kommun att anta Överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling med tillhörande samverkansavtal. Den överenskommelse som sluts mellan 

kommunerna och Region Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje 

kommun tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom 

att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

Överenskommelsen aktualitetsprövas inför varje ny mandatperiod, och sträcker sig 

således under 4 års tid. 

Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en samverkansstruktur för 

regionalt utvecklingsarbete från och med 2019.  

Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och beredningsstrukturer för en 

förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan 

omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan. 

Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och 

bygger på fyra samverkansområden, vilka illustreras i överenskommelse om samverkan 

för regional utveckling 2019-2022 (Samverkansavtal för regional utveckling mellan 

Region Västerbotten och Nordmalings kommun). 
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Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019 -2022 mellan Region 

Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län, Region Västerbotten 

Samverkansavtal för regional utveckling, Region Västerbotten 

Tjänsteskrivelse  - samverkan för regional utveckling 2019 -2022 mellan Region 

Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län, kommunchef 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelse om 

samverkan för regional utveckling med tillhörande samverkansavtal.  

_____ 
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§ 24 Dnr 2019-000111 702 

Beslut om åtgärd för innehavare av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Serveringstillstånd utfärdas av kommunen och för att behålla ett sådant krävs att 

tillståndsinnehavaren följer uppställda krav formulerade i Alkohollagen (AL) samt de 

lokala riktlinjer som kommunen fastställt. I Nordmalings kommuns riktlinjer för 

alkoholservering uppges att åtgärd ska övervägas om tillståndshavaren inte längre 

uppfyller förutsättningarna enligt 8 kap, 12 § Alkohollagen (AL). Enligt riktlinjerna kan 

varning meddelas om varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd, om tillståndshavaren 

avviker från lag, föreskrifter eller meddelade villkor ska tillståndet återkallas. 

Med anledning av upprepande och allvarliga brister gällande god ekonomisk vandel hos 

en tillståndsinnehavare i Nordmalings kommun så ska allmänna utskottet fatta beslut 

om åtgärd. Tillståndsinnehavaren tilldelades en erinran med anledning av det 

ekonomiska läget under hösten 2018. Miljö- och hälsoskyddsenheten anser nu att det 

bör meddelas en varning enligt 9 kap, 17 §, 2p AL, alternativt en återkallelse av 

serveringstillståndet enligt 9 kap, 18 § AL. 

Beslutsunderlag 

Inre tillsynsrapport 2018, dnr 2018-0260 (MR), daterad 2018-12-14. 

Inre tillsynsrapport 2017, dnr 2017-0408 (MR), daterad 2017-12-22. 

Utdrag från Kronofogden, dnr 2019-0018 (MR), daterad 2019-02-19. 

Beslut om erinran, dnr 2018-0387 (MR), daterad 2018-10-19. 

Övriga bilagor 

Lagtext samt tillhörande utdrag från propositioner. Tillsyn enligt 9 kap 2 § AL. 

Lagtext samt tillhörande utdrag från propositioner. Åtgärder enligt 9 kap 17-18 §§ AL. 

Kommunala riktlinjer för alkoholservering i Nordmalings kommun. 

Lagtext samt tillhörande utdrag från propositioner. Ekonomisk skötsamhet enligt  

8 kap 12 § AL. 

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings Camping AB (556645-4939) meddelas en varning enligt 9 kap, 17 §, 2p 

Alkohollagen (2010:1622). 

_____ 

Skickas till:  

Tillståndsinnehavaren, Särskild handläggare för serveringstillstånd 

Länsstyrelsen Västerbotten - vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Folkhälsomyndigheten - servering@folkhalsomyndigheten.se 

Polismyndigheten - polismyndigheten.vasterbotten@polisen.s 
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§ 25 Dnr 2019-000042  

Taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag 

om handel av vissa receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade i december 2018 om en ny tobakslag som börjar gälla 2019-07-01. 

Den nya lagen innebär förändringar i handläggning och tillsyn av tobak och liknande 

produkter, vilket gör att taxorna behöver ändras. Största förändringen är att försäljning 

av tobaksvaror blir tillståndspliktig och ska handläggas ungefär som ett 

serveringstillstånd. Enligt regeringen ska alkohollagens taxa för serveringstillstånd 

fungera som riktmärke för beslutande om taxa för tobakstillstånd (s.157, Prop 

2017/18:156). Nuvarande taxa för serveringstillstånd är 6750 kr.    

För att finansiera kostnaderna för tillsynen har kommunen rätt att ta ut avgifter enligt 8 

kap 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 8 kap 10 § 

alkohollagen (2010:1622) samt 23 § lag om handel med visa receptfria läkemedel 

(2009:730). Avgiften ska vara i förhållande till den handläggning som krävs och 

finansieras av sökanden, den s.k. självkostnadsprincipen. Därför föreslås en fast avgift 

motsvarande sex timmars handläggningstid, vilket är en timme mindre än för alkohol. 

För tillsyn föreslås en timtaxa där avgift debiteras i efterhand, med ett beslut om den 

faktiska tiden som ärendet upptagit. Anledningen är att det är svårt att bedöma 

tillsynsbehovet och en fast avgift skulle därför antingen inte ge full kostnadstäckning 

eller bli högre än nödvändigt för verksamheten.  

Timavgiften är densamma som tidigare, 750 kr för år 2019. Tillsyn omfattar bland 

annat kontroll av märkning, förvaring, kontrollköp, spårbarhet, exponering och 

egenkontroll. Det som skiljer nuvarande taxa och förslag på kommande taxa är 

markerat med rött i dokumentet. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Förslag - Taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 

handel av vissa receptfria läkemedel 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på taxa för prövning och 

tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av 

vissa receptfria läkemedel.  

_____ 
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§ 26 Dnr 2019-000097 014 

Kollektivtrafikplan 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år antar kommunen en kollektivtrafikplan som skickas in till 

kollektivtrafikmyndigheten. 2019 -2022 års plan innehåller inga större skillnader från 

föregående års planer. Nytt är att man på efterfrågan av Länstrafiken lyfter 

tillgänglighet och budget och plan för hållplatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kollektivtrafiksamordnare 

Förslag - Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagen kollektivtrafikplan för 

2019-2022.  

_____ 
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§ 27 Dnr 2019-000085  

Information - Förslag till objektsättning av investeringar 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef informerar om de investeringar som budgeterats för under 2019 

(med undantag för Olofsfors dammar som kommer att belasta buget 2020). I underlaget 

framgår en prioriteringsordning av de investeringar som är objektssatta.   

Beslutsunderlag 

Objektssättning Räddningstjänsten 

Objektssättning av investeringar 2019 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet och samhällsbyggnadschef får i uppdrag att till 

allmänna utskottets sammanträde 9:e april redovisa underlag gällande Centrumplats 

Gräsmyr. 

_____  
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§ 28 Dnr 2019-000084 251 

Riktlinje för exploateringsavtal  

Sammanfattning av ärendet 

I Plan- och bygglagen 39 – 42 § kapitel 6 ställs krav på att kommuner som avser att 

ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger grundläggande principer för 

fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, samt andra 

förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenser av att ingå 

exploateringsavtal.  

Syftet med bestämmelsen är att förtydliga processen och ge vägledning, både i den 

kommunala handläggningen och för exploatörer. Ett exploateringsavtal ingås mellan en 

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare som vill bebygga sin fastighet men 

som förutsätter en ny detaljplan. Till skillnad från markanvisningsavtal är kommunen 

vid ingående av exploateringsavtal inte markägare i området. Exploateringsavtal kan 

upprättas både på initiativ av kommunen, en fastighetsägare eller av en byggherre. Ett 

exploateringsavtal upprättas i varje geografiskt område där det behövs för att säkerställa 

genomförande av en detaljplan. Exploateringen ska överensstämma med 

översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogram och andra kommunala program/riktlinjer.  

Kommunen har dock rätt att frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. Riktlinjerna beslutas av 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förslag - Riktlinje för exploateringsavtal  

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för 

exploateringsavtal.  

_____  

 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 29 Dnr 2019-000083 219 

Riktlinjer för markanvisningsavtal  

Sammanfattning av ärendet 

Markanvisningsavtal sluts när kommunen äger mark som ska exploateras och ska 

bebyggas av en byggherre. Markanvisning sker framförallt i samband med 

genomförande av detaljplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och avtalet tecknas 

vanligtvis i planarbetets inledning.  

I lagen om kommunala markanvisningar (2014:899) framgår att kommunen har en 

skyldighet att ta fram riktlinjer för markanvisningar. Genom riktlinjen förtydligas 

markanvisningsprocessen och ger vägledning i både kommunens handläggning och för 

byggherrar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förslag - Riktlinjer för markanvisning  

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för markanvisning. 

_____ 
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§ 30 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument och revideras löpande 

efter behov. På grund av att Tobakslagen ersätts av Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter (LTLP) behöver kommunstyrelsens delegationsordning ändras. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har tagit fram ett förslag. I förslaget framgår följande: 

 

A 57.1 

Beslut om att avslå ansökan eller lämna försäljningstillstånd för detalj- respektive 

partihandlare  

5 kap 3 § LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.2 

Beslut att bevilja försäljningstillstånd 

efter ansökan från konkursbo 

5 kap 9 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.3 

Besluta om föreläggande eller förbud 

7 kap 9, 12,13 §§ LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.4 

Besluta att återkalla ett tillstånd  

7 kap 10 §§ punkt 1 och 2 LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.5 

Besluta att återkalla ett tillstånd 

7 kap 10 § punkt 3 och 4 LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.6 

Besluta att meddela en varning 

7 kap 12 § LTLP 

Miljöinspektör 



 

Allmänna utskottet 
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A 57.7 

Förena ett beslut med vite 

7 kap 15 § LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.8 

Begäran om upplysningar och varuprov vid tillsyn 

7 kap 17 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.9 

Begära polismyndighetens hjälp vid tillsyn 

7 kap 19 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.9 

Besluta om avgift för tillsyn och kontroll 

8 kap 2 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.10 

Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor för 

uppgiftens utlämnande 

 

17 kap. 1 § och 30 kap. 20 § OSL. 

Ansvarig sektorchef 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, särskild handläggare 

Förslag - Delegationsordning      

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta föreslagna förändringar av delegationsordningen enligt 

ovan med anledning av ny lagstiftning Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter. 

_____   
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§ 31 Dnr 2019-000115 012 

Införande av barnbokslut år 2019 i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen Barnbokslut Dnr-2014-184-710 

med förslag om att utreda möjligheten för barnbokslut i Nordmalings kommun. 

Barnkonventionen blir  svensk lag 1 januari 2020, vilket ställer krav på kunskap om 

barnrättens inverkan på kommunens verksamheter. Sveriges kommuner och landsting 

stödjer kommunerna i förberedelse- och implementeringsprocessen och Nordmalings 

kommun följer dessa anvisningar. 

Sverige ratificerade Barnkonventionen redan 1990 vilket innebär att vi har åtagit oss att 

följa konventionens direktiv. Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar 

framgångsfaktorer inför implementering av barnrättsarbete tillsammans med 

implementerings- och tillämpningsnycklar. 

Implementeringsnycklarna avser; styrning, ledning, kunskapsutveckling och 

implementering. Tillämpningsnycklarna antar ytterligare perspektiv och stödjer olika 

verksamheter i tillämpningen av Barnkonventionen. 

Barn och unga är prioriterade  i Nordmalings kommun och införande av barnbokslut 

möjliggör att barnperspektivet genomsyrar allt arbete i kommunen. Genom införande av 

barnbokslut skapas en översiktlig bild av barnens situation i kommunen. Barnbokslutet 

blir en del av kommunens arbete  med barnkonvention och barnens rättigheter. 

Redovisningen kommer att utgå från ett antal indikatorer som används för att beskriva 

barn och ungas levnadsförhållanden.  

 

Finansiering 

Införande av ett övergripande Barnbokslut medför inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulf Månsson 

Allmänna utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Barnbokslut upprättas med start år 2019. 

_____ 

 

 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 32 Dnr 47381  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Madelaine Jakobsson (C) lyfter frågan om kommunstyrelsens ordförande samt vice 

ordförande ska medverka i politikerveckan 2019 i Almedalen 2019.  

      

Allmänna utskottets beslut 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande deltar i politikerveckan i 

Almedalen. 

_____ 

 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 33 Dnr 70213  

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar kan begäras ut via kommunkansliet. 

Samverkansavtal upprättat för Näringsliv i samverkan 6.0 (NIS) 

 

Migrationsverket meddelar fördelning av årets mottagande av KVOT-flyktingar (5 000 

per 2019), 17 personer anvisas till Nordmalings kommun.  

_____      

      

      

 

 


