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Närvarande: 

Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Staffan Nyblom (C) 

Alexander Landby Johansson (C) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Jan Persson (M) ersätter Chatarina Gustafsson (M) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Mikael Larsson (SD) 

Gerd Lindgren (S) ersätter Niklas Vestermark (V) 

Monica Jonsson (FD) 

 

Övriga 

Ulf Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 

Petronella Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Bertil Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare § 44 

Heidi Thörnberg samt Karolina Filipsson, Region Västerbotten 

§ 44 

Magnus Larsson, klimatstrateg § 44 

Ulf Månsson, kommunchef 

Jonas Wallin, ekonomichef § 44 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 58 

Linda Engström, miljöinspektör/kollektivtrafiksamordnare § 53, 

§ 54, § 56 

Maria Syd, sekreterare 
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§ 42 Dnr 59919  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet tisdagen den 29 januari 

kl. 14:00 på kommunkontoret.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Anders Olsson (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) tisdagen den 29 januari kl. 14:00 på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 43 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av Redovisning av delegationsbeslut samt att 

VA-information utgår på grund av att ärendet kräver ytterligare beredning.  

_____ 
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§ 44 Dnr 82574  

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Heidi Thörnberg och Karolina Filipsson från Region Västerbotten ger information om 

de olika alternativen som föreslås för kollektivtrafikens framtida organisering och 

finansiering.  

För att hålla tidsplan för inlämning till Finansdepartementet måste beslut om 

skatteväxling tas i kommunfullmäktige senast juni 2019. 

  

Magnus Larsson, klimatstrateg, informerar om projektet Fossilfria transporter i norr. 

Projektet är utformat för att hjälpa kommuner med att nå en större del fossilfria 

transporter. En del i detta är att ta fram en handlingsplan för Nordmalings kommun med 

hjälp av klimatstrateg. 

 

Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare, informerar om kommunens bredbandsnät.  

Ett projekt lämnades in och beviljades av Jordbruksverket för utökad utbyggnad av 

bredband i kommunen. Sommaren/hösten 2018 inleddes utbyggnaden. I och med den 

kommer stora delar av kommunens bofasta invånare att ha tillgång till bredband. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) informerar om:Kommande 

kommunstyrelseseminarium 25 april. 

Primärkommunala beredningen (PKB) har haft sitt första sammanträde där bland annat 

val till arbetsutskottet förrättades. PKB ska hanterar frågeställningar som samarbete 

med Region Västerbotten samt kommunövergripande frågeställningar. 

  

- Kommunchef Ulf Månsson informerar om: 

Finansiering - Öppen terminal, Rundvik, där bland annat Region Västerbotten 

gått in med medel 

- Pågående rekryteringar av personalchef samt kultur- och fritidschef 

- Ledarutveckling pågår och en särskild satsning riktas till 1:a linjens chefer med 

fokus på ledarskap, ekonomi och processtyrning 

- Ledningsgruppen har fastställt att underlag för beslut alltid ska ha passerat 

sektorchef, samt att finansiering ska framgå av underlagen 

- Kort genomgång av påbörjat säkerhetsskyddsarbete 
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- Kommande regionledningsmöte 

- Landshövding och länsråd besöker Nordmaling och Olofsfors Bruk den 1 april 

- Modellkommun, syftar till en jämställd service. Vännäs är i detta arbete 

Nordmalings mentor 

- Glokala Sverige, agenda 2030 

- Samarbeten Kvarkenområdet 

- Organisationen för den nya Region Västerbotten 

 

Ekonomichef, Jonas Wallin informerar: 

- Ekonomiska förutsättningar 2019 

 

_____ 
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§ 45 Dnr 2018-000710 113 

Val av ombud Kommuninvests föreningsstämma 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomiska förening ägs av de kommuner som är medlem i föreningen 

och dess verksamhet innebär att erbjuda kommunerna olika typer av 

finansieringslösningar.   

Den 11 april 2019 genomförs föreningsstämman där varje medlem äger en röst.  

Nordmalings kommun ska utse ombud till föreningsstämman, en ledamot och en 

ersättare  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - val av ombud Kommuninvests föreningsstämma 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-01-14 § 4  

Kommunstyrelsens beslut 

Madelaine Jakobsson (C) väljs som ordinarie ombud samt Grethel Broman (S) som 

ersättare till Kommuninvests föreningsstämma.     

_____ 

Skickas till: office@kommuninvest.se (protokoll samt anmälan) 

 

mailto:office@kommuninvest.se
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§ 46 Dnr 2018-000137 739 

Information - Motion wifi på äldreboenden  

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD), Tomas Johansson (FD), Inger Israelsson (FD) och Cariné 

Ahlfeldt (FD) anmälde 2018-04-16 en motion med förslaget om att Nordmalings 

kommun tar fram möjligheten till samtliga boenden att kunna teckna avtal för wifi. 

Kommunchef informerar om att under våren 2019 kommer ett antal accesspunkter 

(wifi) att sättas upp i Nordmalings kommun där bland annat äldreboendena kommer att 

innefattas. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-04-16 § 50 

Motion - Wifi på äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.       

_____ 

Skickas till: fullmäktiges presidium för beredning 
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§ 47 Dnr 2018-000689 706 

Revidering av fotvårdstaxa 2019 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av fotvårdstaxan synliggjorde ett behov av att revidera och höja avgifterna 

för fotvårdsbehandlingar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-01-15 § 13 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar om en höjd avgift till 365 kr 

per fotvårdsbehandling för personer 65 år och äldre, 480 kr per fotvårdsbehandling för 

personer yngre än 65 år. 

_____ 
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§ 48 Dnr 2019-000013 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Föräldrakooperativet Bergslyan 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser. Tidigare beslut kompletteras med enskilda beslut till de huvudmän var 

Nordmalings i dagsläget har elever.  

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 

förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 

2010:800) för varje verksamhet.  

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola och 

språkintroduktion för budgetåret 2019.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2019, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 

Skolförordning (SFS 2011:185).  

I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för:  

- undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet)  

- lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & utrustning)  

- elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg)  

- måltider  

- lokalkostnader  

- administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%)  

- schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala bidragsbeloppet  

 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I ersättningen för 

grundskolan ingår medel för förberedelseklass för nyanlända elever. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar. 

Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 

det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
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anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Föräldrakooperativet Bergslyan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag avseende bidrag 

(grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 2019.  

 

Pedagogisk omsorg   103 991 kronor per barn och år  

Förskola    127 760 kronor per barn och år  

Skolbarnomsorg   39 000 kronor per barn och år  

Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år  

Grundskola, år 1-6   93 666 kronor per barn och år  

Grundskola, år 7-9   109 226 kronor per barn och år  

Grundsärskola 339   296 kronor per barn och år  

Träningsskola 405   474 kronor per barn och år  

Språkintroduktion (SI)   150 090 kronor per barn och år   

 

Föräldrakooperativet Bergslyan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2019.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn.   

_____ 

Skickas till: helena. olsson@nordmaling.se (exp. till berörd skolan) 

 

mailto:olsson@nordmaling.se
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§ 49 Dnr 2019-000012 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Förskolan Holken  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser. Tidigare beslut kompletteras med enskilda beslut till de huvudmän var 

Nordmalings i dagsläget har elever.  

 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 

förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 

2010:800) för varje verksamhet.  

 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola och 

språkintroduktion för budgetåret 2019.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2019, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 

Skolförordning (SFS 2011:185).  

I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för:  

- undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet)  

- lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & utrustning)  

- elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg)  

- måltider  

- lokalkostnader  

- administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%)  

- schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala bidragsbeloppet  

 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I ersättningen för 

grundskolan ingår medel för förberedelseklass för nyanlända elever. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar. 
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Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 

det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 

anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Förskolan Holken  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag avseende bidrag 

(grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 2019.  

 

Pedagogisk omsorg   103 991 kronor per barn och år  

Förskola    127 760 kronor per barn och år  

Skolbarnomsorg   39 000 kronor per barn och år  

Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år  

Grundskola, år 1-6   93 666 kronor per barn och år  

Grundskola, år 7-9   109 226 kronor per barn och år  

Grundsärskola 339   296 kronor per barn och år  

Träningsskola 405   474 kronor per barn och år  

Språkintroduktion (SI)   150 090 kronor per barn och år   

 

Förskolan Holken har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2019.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn.    

_____ 

Skickas till: helena. olsson@nordmaling.se (exp. till berörd skolan) 

 

mailto:olsson@nordmaling.se
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§ 50 Dnr 2019-000014 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Hörnsjö friskola 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser. Tidigare beslut kompletteras med enskilda beslut till de huvudmän var 

Nordmalings i dagsläget har elever.  

 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 

förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 

2010:800) för varje verksamhet.  

 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola och 

språkintroduktion för budgetåret 2019.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2019, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 

Skolförordning (SFS 2011:185).  

I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för:  

- undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet)  

- lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & utrustning)  

- elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg)  

- måltider  

- lokalkostnader  

- administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%)  

- schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala bidragsbeloppet  

 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I ersättningen för 

grundskolan ingår medel för förberedelseklass för nyanlända elever. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar. 
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Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 

det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 

anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2019 - Hörnsjö friskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag avseende bidrag 

(grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 2019.  

 

Pedagogisk omsorg   103 991 kronor per barn och år  

Förskola    127 760 kronor per barn och år  

Skolbarnomsorg   39 000 kronor per barn och år  

Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år  

Grundskola, år 1-6   93 666 kronor per barn och år  

Grundskola, år 7-9   109 226 kronor per barn och år  

Grundsärskola 339   296 kronor per barn och år  

Träningsskola 405   474 kronor per barn och år  

Språkintroduktion (SI)   150 090 kronor per barn och år   

 

Hörnsjö Friskola har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2019.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn.    

_____ 

Skickas till: helena. olsson@nordmaling.se (exp. till berörd skolan)  

 

mailto:olsson@nordmaling.se


 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
Sida 

18(31) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 83476  

Information från näringslivssamordnare 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivssamordnare Conny Nordendahl visar den nya informationsfilmen som tagits 

fram i samarbete med sju (7) av kommunens företag. 

Vidare informerar Conny om att: 

- Arbetet med Biz Nord AB (tidigare Näringsliv 2.0) pågår 

- Studiebesök i Kristinestad är inplanerat i början av juni 2019 

- Företagsbesök för 2019 är påbörjade 

_____  
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§ 52 Dnr 2019-000004 174 

Sotningsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal med skorstensfejarmästare för rengöring och brandskyddskontroll inom 

kommunen ska upprättas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-01-14 

Sotningsavtal, räddningschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sotningsavtal antas. 

_____ 

Skickas till: räddningschef (för exp. till skorstensfejmästare) 
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§ 53 Dnr 2019-000001 014 

Inriktningsbeslut - Upphandling av kollektivtrafik  

Sammanfattning av ärendet 

 

  

Beslutsunderlag 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

    

_____ 

Skicka till: handläggare, fredrik.forsell@umea.se 
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§ 54 Dnr 2019-000015 536 

Linje 105 Gräsmyr-Umeå 

Sammanfattning av ärendet 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

 

_____ 

 

Skickas till: kollektivtrafiksamordnare 
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§ 55 Dnr 2019-000003 460 

Tillsynsplan för livsmedel 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som 

ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven 

finns i bl. a. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 882/2004 av den 29 april 

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.  

Syftet med den övergripande tillsynsplanen för livsmedelstillsyn är att ge 

kommunstyrelsen en beskrivning av hur Miljö- och hälsoskyddsenhetens offentliga 

tillsyn är organiserad, vilken inriktning som är aktuell och hur tillsynen genomförs.  

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-01-14 

Tillsynsplan Livsmedel 2019-2021 

Tjänsteskrivelse miljöinspektör 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2019-2021antas. 

_____      

Skickas till: Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 56 Dnr 2018-000648 403 

Tillsynsplan 2019-2022 för miljöbalkens område 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för vissa miljöfarliga verksamheter 

enligt miljöbalken. Myndigheten är skyldig att ha en gällande tillsynsplan med 

tillhörande behovsutredning. Miljö- och hälsoskyddsenheten har uppdaterat 

tillsynsplanen för 2019. Planen innehåller information om tillsynsansvar, samt hur man 

fördelar resurserna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-01-12 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Tillsynsplan 2019-2022 för miljöbalkens område, miljöinspektör 

   

Kommunstyrelsens beslut 

Tillsynsplan för miljöbalkens område 2019-2022 antas med redaktionell ändring om att 

"miljöbalkens område" framgår av rubrik.  

_____  

Skickas till: Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 57 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen är ett levande dokument och revideras löpande vid behov.  

 

Förslag till revidering från handläggare: 

Om en verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd gör någon förändring av 

ägarförhållanden måste den nya ägaren prövas. Ett beslut om nytt tillstånd måste sedan 

tas, samt tillståndsbeviset uppdateras. Denna delegation bör ligga på den särskilda 

handläggaren för att inte dra ut på processen då verksamheten som sådan redan prövats.   

Beslutsunderlag 

Revidering av delegationsordning, miljöinspektör 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 Följande tillägg görs till delegationsordningen: 

 A 54.4: Besluta i ärenden om förändringar av ägarförhållande inom 

verksamhetsutövare med serveringstillstånd och förändring inom lokal med 

serveringstillstånd. Delegation: särskild handläggare. 8 kap 2 § AL  

_____     

Skickas till: handläggare för serveringstillstånd, kansliet för revidering och publicering 

(hemsida och intranät) 
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§ 58 Dnr 2017-000234 252 

Förutsättning för markanvisning - Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 

En lokal entreprenör har visat intresse för avstyckat område vid Notholmen. 

Nordmalings kommun har utarbetat en avsiktsförklaring tillsammans med 

entreprenören för att vidare utreda förutsättningar för exploatering. Avsiktsförklaringen 

är inte juridiskt bindande för någon part. 

Nästa steg i processen är att Nordmalings kommun upprättar ett markanvisningsavtal 

tillsammans med entreprenören. Avtalet reserverar marken för entreprenören under 

aktuell period. Markanvisningsavtalet är juridiskt bindande.  

Därefter upprättas ett marköverlåtelseavtal enligt överenskommelse mellan 

Nordmalings kommun och entreprenören. 

Tjänsteskrivelsen behandlar grundläggande ekonomiska förutsättningar inför 

utarbetande av ett markanvisningsavtal. Underlaget utgår från Nordmalings kommuns 

bedömda kostnader vid egen exploatering i aktuellt område, samt marknadsvärde för 

liknande tomter i närområdet 

 

Beslutsunderlag 

Notholmen underlag presentation, Seaside Mark och Exploatering AB 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Avsiktsförklaring mellan Seaside Mark och Exploatering AB och Nordmalings 

kommun 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-01-14 § 13 

Kalkyl - Notholmen, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta ett 

marköverlåtelseavtal tillsammans med  Seaside AB, givet att kommunen och 

entreprenören kommer överens om aktuella förutsättningar för avtalet. 

 

Pris:  1625 000 kr för markområdet 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 59 Dnr 2019-000017 101 

Antagande - Handlingsplan vid otillåten påverkan mot 

förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 

En handlingsplan för otillåten påverkan mot förtroendevalda har tagits fram av 

kommunchef för att bland annat trygga förtroendevaldas handlingsutrymme och den 

lokala demokratiska processen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Förslag - Nordmalings kommun - Handlingsplan vid otillåten påverkan mot 

förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Handlingsplan vid otillåten 

påverkan mot förtroendevalda. 

_____ 
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§ 60 Dnr 2019-000018 109 

Redovisning av kommunala projekt  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 biföll motionen Projektredovisningar i samtliga 

kommunala verksamheter varför en redovisning nu presenteras kommunstyrelsen av 

genomförda och påbörjade projekt de senaste åren.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av kommunala projekt, kommunchef 

Redovisning av projekt från personalavdelningen, personalstrateg 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna och kommunstyrelsen ser inte behov av att lämna 

ytterligare redovisningar för perioden år 2014 - 2018. 

Kommunchef ges i uppdrag att i samband med tertialredovisningar även redovisa 

pågående projekt och projekt som avslutats under innevarande år.  

_____ 

Skickas till kommunfullmäktige som information. 
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§ 61 Dnr 2019-000020 028 

Prenumeration på tidningen Dagens Samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Under föregående mandatperiod har fullmäktiges ledamöter, efter beslut i allmänna 

utskottet, prenumererat på tidskriften Dagens Samhälle.  

Ett beslut bör fattas för innevarande mandatperiod om och i vilken utsträckning 

prenumerationen ska fortlöpa.  

Med hänsyn till att den årliga kostnaden uppgår till ca 60. 000 kr exkl moms så föreslår 

kommunsekreterare att prenumerationen av Dagens Samhälle begränsas till 

kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium samt utskottens 

presidium. Kostnaden för detta skulle då uppgå till ca 17 600 kr exkl moms.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kostnadsförslag prenumeration Nordmalings kommun, Dagens Samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 

Prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle för mandatperioden 2018 – 2022 

omfattas av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium samt 

utskottens presidium samt gruppledare för parti som ej finns representerade i något av 

ovanstående presidium.   

Kostnaden fördelas på respektive politiskt organ.    

_____ 

 

Skickas till: kommunsekreterare för beställning 
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§ 62 Dnr 2019-000021 450 

Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 med Umeå, Robertsfors, Vindeln, 

Nordmaling och Bjurholm 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att ta fram en gemensam avfallsplan för Umeå, Robertsfors, Vindeln, 

Nordmaling och Bjurholm har inkommit. Ärendet har beretts av kommunchefsgruppen 

samt Regionrådet.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, GVA-ingenjör      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Nordmalings kommun 

ansluter sig till arbetet med framtagandet av en gemensam avfallsplan tillsammans med 

Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm.  

_____    

Skickas till: GVA-ingenjör (för vidare kommunicering till berörda parter) 
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§ 63 Dnr 2019-000025 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Sektor omsorg  

Avgiftsbeslut med tillämpning av 8 kap 2 – 9 §§ Socialtjänstlagen 

Ekonomiskt bistånd  

Faderskap/föräldraskap  

Upplysning familjerätt 

 

Sektor samhällsbyggnad 

2018-12-04 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Yvonne Dellsand 

 

2019-01-11 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Yvonne Dellsand 

 

2019-01-25 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Yvonne Dellsand      

_____      
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§ 64 Dnr 67475  

Meddelanden 

Handlingarna kan begäras ut via kommunkansliet: 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för kvinno- och tjejjourer i Umeå dnr: 2018-505--631 

gäller för 2019, under sammanträdet 20181120 meddelades fel årtal, 2018. 

 

Beslutade statsbidrag: 

2018-000691-047 Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 

2018-000682-047 Statsbidrag lärarlyftet HT-2018 

2018-000681-047 Statsbidrag entreprenörskap i skolan 2018 

2018-000685-047 Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2017/2018 

2018-000691-047 Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017 

2018-000693-047 Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018 

2018-000695-047 Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018 

2018-000694-047 Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018 

2018-000690-047 Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 

2018/2019 

2018-000687-047 Statsbidrag för undervisning under skollov för 2018 

2018-000688-047 Statsbidrag för undervisning under skollov för 2018 

2018-000686-047 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier för 2018/2019 

2018-000684-047 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 

erbjuds för 2018 

2018-000683-047 Statsbidrag säkerhetshöjande åtgärder 2018 

      

_____      

      

 

 


