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Plats och tid 
 

Kommunkontoret måndagen den 20 januari 2020 kl. 08:30 – 11:10 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 
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Närvarande:  
Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 
Ulf Johansson (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

 Grethel Broman (S) 
 Billy Moström (S) 
 
Övriga Ulf Månsson, kommunchef 
 Maria Syd, sekreterare 
 Maria Eriksson, Nordmalings fritidsgårdar §3 
 Eleanor Bodel och Lillemor Berggren, Kultur för seniorer §3 
 Jonas Wallin, ekonomichef §3, §4 
 Anna Hallgren, nämndsekreterare §6 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadsche §§5 - 10 
 Linda Engström, kollektivtrafikhandläggare §5 
 Daniel Bäckström, avfallsingenjör §§7 - 10  
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§ 1 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet onsdagen den 22 januari 
kl. 10:00 på kommunkontoret.  
      

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) onsdagen den 22:e januari kl. 10:00 på kommunkontoret.   
_____ 
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§ 2 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs utan förändring.  
_____ 
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§ 3 Dnr 79357  

Information 
 

Kommunchef Ulf Månsson  
Kommunchefen ger en översiktlig information om lägesbilden för gemensam service 
gällande bland annat den långvariga vakansen på HR-avdelningen. Mer detaljerad 
information delges kommunstyrelsen den 3 februari.   
 

Eleanor Bodel och Lillemor Berggren, kultur för seniorer 
Information om kultur för seniorers verksamheter och organisation under 2019. 
Budgeterade medel för 2019 var 50 000kr. Studieförbunden, kyrkan och byaföreningar 
är några viktiga samarbetsparter. Under 2020 kommer Lillemor att avsluta sitt uppdrag. 
 

Maria Eriksson, Nordmalings fritidsgårdar 
Maria informerar om fritidsgårdens verksamhet i Nordmaling och Rundvik under 
vardagar, lov och särskilt prioriterade arrangemang (Artedi goes wild, 
Valborgsmässoafton). Fritidsgården har även samverkan med polisen, deltar i POSOMs 
ledningsgrupp, håller i utbildningar för elevråd och kamratstödjare. 
   

Jonas Wallin, ekonomiskt utfall gemensam service och samhällsbyggnad per 
december 2019 
Gemensam service har en fortsatt stark resultatbild med anledning av personalvakanser 
och överfinansiering inom vissa verksamheter. 
Samhällsbyggnad har ett fortsatt underskott liknande tidigare rapporteringar under 
2019.  
_____ 
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§ 4 Dnr 2020-000013 029 

Utökad målgrupp för resebidrag 

Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för resebidrag föreslås revideras med anledning av att även gymnasielever 
som är fyllda 20 år och läser ett fjärde år på gymnasiet ska ha möjlighet att ansöka om 
bidraget. Detta på grund av att fjärdeårselever inte har rätt till busskort el liknande som 
bekostas av kommunen. 
Handlingar i ärendet saknas under dagens sammanträde men kommer att upprättas inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information, ekonomichef      

Allmänna utskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.      
_____ 
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§ 5 Dnr 2019-000612 014 

Kollektivtrafikplan 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafikplan 2020-2023 innehåller en trafikbeställning för 2020 samt beskriver 
nuläge och mål för arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Planen revideras och 
antas årligen och skickas till Kollektivtrafikmyndigheten. 2020 års plan har uppdaterats 
enligt gällande miljömål och innehåller vissa ändringar utifrån remissvarens innehåll. 
Planen har skickats på remiss till föreningar representerade i Nordmalings kommuns 
tillgänglighetsråd.  

Beslutsunderlag 
Kommentarer, kollektivtrafikssamordnare 
Tjänsteskrivelse - kollektivtrafikplan, kollektivtrafiksamordnare 
Kollektivtrafikplan 2020 - 2023, förslag 
Remissyttrande har inkommit från: Nordmalings astma och allergiförening, SRF 
Nordmaling samt PRO Rundvik 
Inhämtande av yttranden, kollektivtrafiksamordnare 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen kollektivtrafikplan.   
_____ 
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§ 6 Dnr 2019-000437 024 

Motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion anmäldes 2019-09-23 i kommunfullmäktige av Anna-Britt Coe (V) 
och Niklas Vestermark (V). 
” Nordmalings kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation med stora 
besparings- eller snarare nedskärningskrav. Kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige har redan beslutat om en del åtgärder, en hel del märkliga 
prioriteringar och en del fullständigt nödvändiga. Däremot är det märkligt att vi alla 
förtroendevalda politiker och högst ansvariga inte är med och delar bördan. Att politiker 
inte själva är med och bidrar till att kommunens kärnverksamheter och andra viktiga om 
än inte lagstadgade verksamheter som bl.a. öppen förskola får finnas kvar. 
Det vore rimligt att politikerarvodena som höjdes i slutet av 2018 återgår, de borde 
aldrig höjts då det redan då stod klart att Nordmalings kommun får ett mycket dåligt 
ekonomiskt årsresultat. 2019-årsresultat verkar inte mycket bättre och i skrivandets 
stund har långt ifrån tillräckligt många åtgärder satts in för att säkerställa en budget i 
balans.  
Det är också en viktig signal till medborgarna att deras förtroendevalda tar denna 
situation på stort allvar, istället för att våra egna arvoden skulle höjas och bestå när i 
princip allt annat drabbas av besparingar. Politikerföraktet växer i Sverige och 
Nordmalings politiker bör gå i bräschen för att demokratin ska ha fortsatt förtroende 
hos de vi företräder. 
Om majoriteten som förfäras inte är villig att gemensamt ta ansvar för tidigare 
ekonomiskt utfall likväl kommande, vill vi här med upplysa om varje enskild ledamots 
möjlighet att avstå arvode. 
Därför yrkar Vänsterpartiet att politikerarvodena sänks till att motsvara nivån år 2018 
innan det senaste arvodesreglementet antogs.  ” 
 

Beslutsunderlag 
Beräkning av arvodessänkning till 2018-års nivå, dokid 90630 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-23 § 178 
Motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 
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Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om sänkta 
politikerarvoden till 2018-års nivå. Arvodesreglementet revideras inför varje ny 
mandatperiod.  
_____ 
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§ 7 Dnr 2019-000567 452 

Renhållningsföreskrifter med bilagor för Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har beslutat att obligatorisk utsortering av matavfall ska ske från 2020-03-
01. Detta innebär att de lokala renhållningsföreskrifterna som gäller för Nordmalings 
kommun behöver revideras. Utöver utsortering av matavfall så revideras föreskrifterna 
med en möjlighet till felsorteringsavgift.  
 

Beslutsunderlag 
Renhållningsförordning Nordmaling, renhållningsingenjör 
Protokollsutdrag 2019-11-11 § 128 
Bilaga 1-5, renhållningsingenjör 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta renhållningsföreskrifterna med 
bilagor för Nordmalings kommun.  
_____ 
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§ 8 Dnr 2019-000515 456 

Svar på medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till att 
omfatta även lördagar anmäldes i kommunfullmäktige 2019-10-28§ 198. 

 
Yttrande från GVA-enheten 
Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 
av återvinningscentralen och förslaget skulle innebära en ökad kostnad om 577 500 kr 
per år (för lördagsöppet varje lördag) och ca 145 000 kr per år för lördagsöppet en 
lördag i månaden.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 §198 
Medborgarförslag, 2019-09-24   
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till de ökade kostnader som ett utökat öppethållande skulle innebära. Ev. 
förändringar av öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av 
återvinningscentralen.  
 
_____ 
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§ 9 Dnr 2018-000524 052 

Svar på medborgarförslag - Återvinningens öppettider  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till en 
kvällstid i veckan har inkommit till kommunkansliet.. 
Återvinningscentralen har idag öppet på måndagar och onsdagar kl 12-19, samt 
fredagar kl 10-16. 

 
Yttrande från GVA-enheten 
Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 
av återvinningscentralen och förslaget om att utöka öppettiderna till en kvällstid i 
veckan skulle innebära en ökad kostnad om 332 500 kr per år. 
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Återvinningens öppettider  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22 § 117 
Medborgarförslag - Återvinningens öppettider  
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till de ökade kostnader som ett utökat öppethållande innebär. Ev. 
förändringar av öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av 
återvinningscentralen.  
_____ 
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§ 10 Dnr 2019-000568 455 

Svar på motion - Utökning av öppettider ÅVC 

Sammanfattning av ärendet 
Grethel Broman (S) anmälde 2019-10-28 en motion i kommunfullmäktige om att 
återvinningscentralen (ÅVC) i Nordmaling bör utöka sina öppettider med en lördag i 
månaden. Detta för att underlätta för pendlare och småbarnsfamiljer att utnyttja ÅVC.      

Beslutsunderlag 
Motion - Utökning av öppettider ÅVC, Grethel Broman (S) 
  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
de ökade kostnader som ett utökat öppethållande innebär. 
Ev. förändringar av öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av 
återvinningscentralen.  
_____ 
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§ 11 Dnr 2020-000024 003 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) kap 6 §6 för att ”se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt”. I en kommunal organisation med utskott så innebär detta att 
kommunstyrelsen ansvarar för samtliga sektorers interna kontroll.  
Internkontrollplanen bygger på riskanalyser genomförda av ett antal olika processer 
inom respektive sektor och gemensam service. I planen beskrivs vilka 
kontrollaktiviteter verksamheterna gör för att säkerställa att identifierad risk inte ska 
realiseras.  
Internkontrollplanen ska följas upp årligen.  
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020, kommunchef 
Utkast - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta internkontrollplanen för år 2020.   
_____ 
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§ 12 Dnr 2020-000018 107 

Avsluta medlemskap i nätverket Småkom och Norrlandsförbundet 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för Nordmalings kommun 
genomförs en översyn av samtliga kostnadsposter. Arbetet har identifierat kostnader för 
medlemskap för SmåKom och Norrlandsförbundet. 
 

Yttrande 
SmåKoms och Norrlandsförbundets verksamhet har inte nyttjats aktivt av Nordmalings 
kommun under senare år varför kostnaden för medlemskapen inte kan anses vara 
nödvändiga. 
 
Kommunchef föreslår därför att kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att 
avsluta medlemskap för Småkom och Norrlandsförbundet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Årlig kostnad Norrlandsförbundet, kommunchef 
Årlig kostnad SmåKom, kommunchef 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunchef uppdras att avsluta medlemskap i nätverket SmåKom och 
Norrlandsförbundet. 
_____ 
Skickas till; kommunchef 
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§ 13 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 
Inga inbjudningar som kan vara aktuella för allmänna utskottet har inkommit.    
_____      
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§ 14 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna meddelanden kan begäras ut via nämndkansliet. 
Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2020 uppgår 
till 17 personer, Migrationsverket 2019-12-03 
 
_____ 
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