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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
Sida 

1(16) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret måndagen den 27 maj 2019 kl. 08:30 – 11:40 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, den 29:e maj kl. 13:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_____________________________________ Paragrafer §§ 63-74 

 Maria Syd  

Ordförande 

 

_____________________________________ 

 

 Madelaine Jakobsson (C)  

Justerare 

 

_____________________________________ 

 

 Grethel Broman (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-05-29 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-06-24 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande: 

Beslutande:               Madelaine Jakobsson (C), ordf 

Alexander Landby Johansson (C) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

 

Övriga: 

Anna-Karin Lundberg (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Paula Quinones, kultur och fritidschef, § 71 

Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 66 - 68 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, §§ 72- 73 

Ulf Månsson, kommunchef 

Maria Syd, sekreterare 
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§ 63 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 29:e maj kl. 13:00 

på kommunkontoret.  

 

Allmänna utskottets beslut 

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

(C) den 29:e maj kl. 13:00 på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 64 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Allmänna utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende Upphandling anläggande av 

terminalområde - Projektet Industrispår med öppen terminal i Rundvik, samt att ärende 

Val av tilldelningsförfarande – Drift av terminalen i Rundvik dras ur dagens 

sammanträde och behandlas av kommunstyrelsen den 17 juni.  

_____ 
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§ 65 Dnr 67477  

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Gva- ingenjör Per- Alfheim, information om utsortering av matavfall och 

renhållningstaxan. 

Med anledning av FTI (förpackning och tillverkningsindustrins) ansvar för 

förpackningar så stoppades planerna på ett fyrfackssystem i sopkärlen. Men utsortering 

av matavfall kommer att genomföras som planerat och förslag till taxorna för avfall 

kommer att kunna beslutas hösten 2019. 

 

Kommunchef, Ulf Månsson, informerar om genomförd chefsträff med fokus på 

effektiviseringsprocesser, nominerade till årets chef, medarbetare och arbetsgrupp, 

förankring i verksamheterna gällande målarbete, arbetet med Modellkommun 

(jämställdhetsprojekt) som kommer att ta vid efter semesterperioden samt förbättringar 

i säkerhetsarbete (KLASSA). 

_____ 
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§ 66 Dnr 2019-000298 042 

Tertialrapport 1, 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har till uppgift att upprätta en delårsrapport för tertial 1 2019 

avseende allmänna utskottets verksamhetsområden. Denna föredras muntligen av 

ekonomichef under sammanträdet. En skriftlig rapport lämnas till kommunstyrelsen den 

17 juni. 

Allmänna utskottet visar en negativ avvikelse med -5,1 Mkr jämfört med budget. 

Gemensam service visar ett överskott för perioden på +1,1 Mkr medan sektor 

samhällsbyggnad visar ett underskott på -6,2 Mkr . Överskottet inom gemensam service 

beror främst på vakanta tjänster samt högre externa bidrag än budgeterat. 

Underskottet inom sektor samhällsbyggnad beror till stor del på fastighetsrelaterade 

delar såsom högre energikostnader än budgeterat för perioden, lägre hyresintäkter än 

budgeterat samt som en engångspost belastar reaförlust av fastighetsförsäljning 

resultatet med 1,0 Mkr. 

Höga kostnader avseende vinterväghållning påverkar även resultatet negativt för 

perioden. 

Helårsprognosen för det allmänna utskottet uppgår till -7,4 Mkr där helårsprognosen för 

gemensam service uppgår till +2,3 Mkr medan prognosen för sektor samhällsbyggnad 

uppgår till -9,7 Mkr.  

      

      

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

_____     

 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
Sida 

8(16) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2019-000289 041 

Budget 2020, plan 2021 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin presenterar förslag till budget från verksamheterna. 

Majoritetens politiska direktiv gällande budget kommer att presenteras 

kommunstyrelsen i ett budgetdokument för 2020, plan 2021- 2022 den 17 juni. Övriga 

politiska direktiv kommer att läggas som bilagor till budgetdokumentet.      

      

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 

sammanträde den  24 juni.  

_____      
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§ 68 Dnr 2019-000299 040 

Taxor och avgifter 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin presenterar förslag till taxor för 2020. Ett fullständigt 

förslag till taxedokument presenteras i kommunstyrelsen den 17 juni 2019. Utöver 

indexhöjningar föreslås inga större förändringar 2020. Avfallstaxa kommer dock att 

hanteras  under hösten med anledning av den förändring som utsortering av matavfall 

innebär.  Skriftligt underlag presenteras  kommunstyrelsen den 17 juni. 

      

      

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning  inför beslut av 

kommunfullmäktige den 24 juni.  

_____      
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§ 69 Dnr 2019-000286 021 

 Överenskommelser om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Brandmännens 

Riksförbund,  Kommunal och Vision 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelse har träffats om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). 

 

Överenskommelsen innebär i korthet; 

Avtalet omfattar perioden 2019-05-01 –2022-04-30 och är inte uppsägningsbart i förtid.  

Förhöjd beredskapsersättning på pingstafton och pingstdagen har strukits.  

Tillägg på beredskapsersättning som utges under åtta sommarveckor har höjts från 35 

procent till 40 procent. 

Ett tillägg om 30 procent av timersättningen tillförs arbetstagare som efter förfrågan 

från arbetsgivaren åtar sig beredskap utöver sin fastställda beredskapstjänstgöring.  

Tjänstgöringsersättningen (som flera andra ersättningar grundar sig på) räknas upp med 

2,3 procent för perioden 2019-05-01—2020-04-30. För 2020 och 2021 höjs 

ersättningen med det s k märket som fastställs av parterna inom industrin.  

Från och med 2019-05-01 inför en förhöjd ersättning för tjänstgöring från och med 

nionde timmen, 155 procent av timersättningen. Från och med 2020-11-01 höjs 

ersättningen med 180 procent. 

Arbetstagare har rätt till ersättning för all tidsåtgång i samband med regelbundna 

hälsoundersökningar och fysiska tester som är nödvändiga för bedömning av 

arbetstagarens hälsotillstånd och tjänstbarhet.  

Antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom har höjts 

från 120 –180 dagar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Överenskommelser om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Brandmännens Riksförbund,  

Kommunal och Vision, personalstrateg 
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Allmänna utskottets beslut 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i 

beredskap, RiB 19 med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision som lokalt 

kollektivavtal antas.  

_____ 

Skickas till: personalstrateg (för vidare kommunicering till berörda parter) 
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§ 70 Dnr 2019-000285 021 

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelser om 

lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T -  med 

Akademikeralliansen 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan arbetsgivarparten, SKL och Sobona och Akademikeralliansen finns gällande 

tillsvidareavtal tecknat 2001-06-15. Parterna har i mars 2019 träffat överenskommelse 

om ändringar och tillägg i lydelse från 2019-04-01. Ändringarna har skett med 

anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för 

arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg 

 

Allmänna utskottets beslut 

De överenskomna ändringarna i tillsvidareavtalet HÖK T tillförs gällande lokala 

kollektivavtal om lön och allmänna anställställningsvillkor m m LOK. Beslut om detta 

behövs inte utöver vad som nämns kring berörda arbetstagarorganisationer.  

Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m 

(LOK) enligt HÖK OFR Hälso- och sjukvård med Fysioterapeuterna upphör därmed att 

gälla. En ny LOK enlgt HÖK T med Akademikeralliansen behöver därmed tecknas med 

Fysioterapeuterna.  

______ 

Skickas till: personalstrateg (för vidare kommunicering till berörda parter)      
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§ 71 Dnr 2018-000267 809 

Medborgarförslag - Tidigare isläggning i Norrskenshallen 

Sammanfattning av ärendet 

Lögdeå Nordmalings Hockey, LN91, bedriver idag en om fattande verksamhet när det 

gäller ungdomar och hockey i kommunen. Föreningen har en önskan om att 

tidigarelägga isläggningen i Norrskenshallen från vecka 38 till vecka 36 för att kunna 

hävda sig i konkurrensen med andra lag.  

Handläggande tjänsteperson förordar ett avslag med hänvisning till de kostnader som 

ett tidigareläggande skulle innebära 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- kalkyl, fastighetschef 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Protokollsutdrag2018-08-27 

Protokollsutdrag 2018-08-13 

Protokollsutdrag 2018-06-18 

Medborgarförslag, 2018-05-02   

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget Tidigare 

isläggning i Norrskenshallen med hänvisning till det underskott som kommunen har att 

hantera. 

_____ 
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§ 72 Dnr 2019-000249 214 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner ges tillfälle att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter och 

allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-

beskrivning.  

Samhällsbyggnadschef föreslår att Nordmalings kommun ställer sig bakom Boverkets 

förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning utan 

förslag om ändringar.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss – Boverket, 2019-04-01      

 

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings kommun ställer sig bakom det förslag om föreskrifter och allmänna råd 

om detaljplan med planbeskrivning som framgår av remissunderlaget och kommer 

därmed inte att lämna något remissvar. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef (fk), remiss@boverket.se (fk))  
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§ 73 Dnr 2019-000227 095 

Antagande av anbud, upphandling anläggning av terminalområde - 

Projektet Industrispår med öppen terminal i Rundvik   

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll för anbudsöppning presenteras för allmänna utskottet, som enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning (2019-03-25, Ö. 3.2 ) delegerats att anta anbud 

från 150 000 kr upp till och med tröskelvärdet (för byggentreprenad uppgår detta till 

52 620 561 kr).  .  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll anbudsöppning, näringslivsutvecklare 

 

Allmänna utskottets beslut 

NCC tilldelas kontraktet för anläggning av terminalområdet. Anbudet uppfyller alla 

ställda krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef, näringslivsutvecklare, anbudsvinnare 
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§ 74 Dnr 70213  

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Kontrollrapport, Hälsoskyddsrapport av Strandholmen avd. Skäret genomförd. 

Rapporten visar på relativt goda kunskaper om vad som krävs för att leva upp till 

Miljöbalkens krav. Det fanns tydliga rutiner för städning och lokalerna upplevdes 

välvårdade, dnr: 2019-0114 (MR). 

Information, SKL:s sammanträdesplan för 2020 för beredning och styrelse. 

Samordningsförbundets årsredovisnings för 2018 (dokid 87101) samt revisorernas 

granskning (dokid 87102) har inkommit. 

 

_____ 

      

 

      

 

 


