
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

1(62) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunhuset måndagen den 30 november 2020 kl. 08:30 – 16:20 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Digitlat, 2020-12-03 kl. 14:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

MARIA SYD Paragrafer §§ 339-389 

   

Ordförande 

 

MADELAINE JAKOBSSON 

 

   

Justerare 

 

Grethel Katarina Broman 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-30 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-12-03 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-12-28 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 

  

 

 
  

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

2(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Närvarande 
 

Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ulf Johansson (C) ersätter Alexander Johansson (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Anders Jonsson (C) §§ 339-355  

Petronella Johansson ersätter Anders Jonsson (C) §§ 356 - 389 

Chatarina Gustafsson (M) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Mikael Larsson (SD) 

Monica Jonsson (FD) 

Anna-Britt Coe (V) 

 

Ej tjänstgörande ersättare: 

Bertil Karlsson (L), insynsplats  

Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 

Petronella Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare §§ 339-355  

Jan Persson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Gerd Lindgren (S), ej tjänstgörande ersättare 

 

Övriga: 

Ulf Månsson, kommunchef 

Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 342-348 

Andreas Witt, socialchef, §§ 348- 354 

Paula Quinones, kultur- och fritidschef, §357 

Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare §§ 355-356 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

3(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Krister Johansson, fastighetschef § 356 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 359 - 384 

Daniel Bäckström, renhållningsingenjör §§ 360 - 364 

Per Alfheim, GVA-ingenjör §§ 360 -376 

Helena Johansson, Sektionschef Hushållsavfall, Vakin §§ 360-361 

Elisabeth Johansson, Renhållningschef, Vakin §§ 360-361 

Robert Hansson, VA-chef, Vakin §§ 360-361 

Maria Syd, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

4(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 339 Dnr 91875 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................ 7 

§ 340 Dnr 88401 
Fastställande av föredragningslista .................................................................................. 8 

§ 341 Dnr 94782 
Information ....................................................................................................................... 9 

§ 342 Dnr 2020-000533 007 
Yttrande - Översiktlig granskning Delårsrapport 2020 .................................................. 10 

§ 343 Dnr 2020-000522 042 
Månadsrapport per september 2020 ............................................................................... 11 

§ 344 Dnr 2020-000566 042 
Månadsrapport per oktober 2020 ................................................................................... 12 

§ 345 Dnr 2020-000545 045 

Kommunal borgen Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA) ........................... 13 

§ 346 Dnr 2020-000544 049 

Aktieägartillskott Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA) ............................. 14 

§ 347 Dnr 2019-000395 042 

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020 ................................. 15 

§ 348 Dnr 2020-000540 041 
Verksamhetsplan 2021 ................................................................................................... 16 

§ 349 Dnr 2020-000437 730 
Antagande av riktlinje för anhörigarvodering inom sektor omsorg i Nordmalings 

kommun .......................................................................................................................... 18 

§ 350 Dnr 2020-000547 047 
Statlig habiliteringsersättning för 2020 .......................................................................... 19 

§ 351 Dnr 2020-000492 739 

Yttrande - Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen ............................................. 20 

§ 352 Dnr 2019-000566 732 
Svar på motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) ............................... 21 

§ 353 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 ................................................... 23 

§ 354 Dnr 2020-000011 739 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 ................................................... 24 

§ 355 Dnr 88463 
Information från näringslivsutvecklare .......................................................................... 25 

§ 356 Dnr 2020-000509 821 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

5(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Stadigvarande uthyrning av Solskenshallen i Rundvik .................................................. 26 

§ 357 Dnr 2020-000529 804 
Ansökan om övrigt föreningsstöd, 2020 ........................................................................ 27 

Håknäs IF, Kråken-Tjeruskärs Byaförening, Nyåkersbygdens Intresseförening ........... 27 

§ 358 Dnr 2020-000539 095 
Medlemskap EGTS Kvarken ......................................................................................... 29 

§ 359 Dnr 2020-000489 349 

Svar på remiss - Revidering av regional vattenförsörjningsplan för Västerbottens län . 30 

§ 360 Dnr 2020-000482 346 
Taxa för vatten och avlopp 2021 .................................................................................... 31 

§ 361 Dnr 2020-000531 452 
Taxa för avfall 2021 ....................................................................................................... 32 

§ 362 Dnr 2020-000174 450 

Avfallsplan för Umeåregionen - Resurshushållning för cirkulärt samhälle 2021-2030 34 

§ 363 Dnr 2020-000537 450 
Renhållningsföreskrifter med bilagor för Nordmalings kommun .................................. 35 

§ 364 Dnr 2020-000484 345 
Allmänna bestämmelser för Nordmalings kommuns vatten och avloppsanläggning .... 36 

§ 365 Dnr 2020-000551 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter ........................................................................ 37 

§ 366 Dnr 2020-000564 511 
Lokala trafikföreskrifter - Parkering Kyrkogatan .......................................................... 38 

§ 367 Dnr 2020-000563 511 

Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna på Storgatan .................................................. 39 

§ 368 Dnr 2020-000562 511 
Lokal trafikföreskrift - Parkering Kyrkogatan ............................................................... 40 

§ 369 Dnr 2020-000561 511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Stallgatan .................................................................. 41 

§ 370 Dnr 2020-000560 511 
Lokala trafikföreskrifter - Förbud mot att parkera fordon, område på Sportvägen 1 .... 42 

§ 371 Dnr 2020-000559 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Sportvägen 1 ............................................................................... 43 

§ 372 Dnr 2020-000558 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Kyrkogatan ................................................................................. 44 

§ 373 Dnr 2020-000557 511 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

6(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Storgatan ..................................................................................... 45 

§ 374 Dnr 2020-000556 511 
Lokala trafikföreskrifter - Parkering på Nygatan ........................................................... 46 

§ 375 Dnr 2020-000555 511 
Lokala trafikföreskrifter - Stannande förbud Stallgatan ................................................ 47 

§ 376 Dnr 2020-000583 511 
Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) ............................................. 48 

§ 377 Dnr 2020-000580 
Taxa för felparkering ...................................................................................................... 49 

§ 378 Dnr 2020-000568 
Aktieöverlåtelseavtal Vakin ........................................................................................... 50 

§ 379 Dnr 2020-000571 

Uppdragsavtal NORDVA till VAKIN ........................................................................... 51 

§ 380 Dnr 2020-000570 
Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN ........................................................................ 52 

§ 381 Dnr 2020-000569 
Överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA ................................................. 53 

§ 382 Dnr 2020-000572 
Bolagsordning NORDVA .............................................................................................. 54 

§ 383 Dnr 2020-000515 001 
Resurssättning inom Sektor samhällsbyggnad, verksamhetsområden miljö och hälsa 

samt plan och bygg ......................................................................................................... 55 

§ 384 Dnr 2020-000481 253 
Revidering av försäljning del av Levar 1:71, dnr 2017-321-253 ................................... 56 

§ 385 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 ......................................................................... 57 

§ 386 Dnr 2019-000025 002 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................................................. 58 

§ 387 Dnr 2020-000534 001 
Demokratiberedningens utredning - frågor från allmänheten i kommunfullmäktige .... 59 

§ 388 Dnr 2020-000040 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom ett (1) år, 2020 .. 60 

§ 389 Dnr 88399 

Meddelanden .................................................................................................................. 62 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

7(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 339 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 3 december. 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 3 december kl. 14:00 jämte 

ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 340 Dnr 88401  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att kallelsen skickats har ärendet Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 

1 (buss) lagts till föredragningslistan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

_____ 
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§ 341 Dnr 94782  

Information  

Sammanfattning av ärendet 

Information från Madelaine Jakobsson (C) kommunstyrelsens ordförande: 

Kröning av Lucia kommer att genomföras under coronasäkra former. Kröningen 

kommer att filmas och läggas upp i kyrkans och kommunens kanaler. Till Lucia väljs 

en tjej som är en förebild för andra och som utmärkt sig genom att göra gott på olika 

sätt. Lucian utses gemensamt av fritidsgården, Artediskolan och kyrkan. 

 

Information från Ulf Månsson, kommunchef: 

- Nordmalings kommun har genom Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en 

medborgarundersökning. SCB kommer publicera resultatet av denna i slutet av 

månaden.Undersökningen baseras på 800 medborgare. 

- Medarbetarenkäten 2020 är genomförd och en presentation av denna kommer 

delges kommunstyrelsen i början av 2021. 

- Konkretisering av Vision 2031 arbetas med och kommer att presenteras för 

kommunstyrelsen i början av 2021.  

- Förberedelser för övergång av personal och anpassningar till Vakin pågår. 

- Projektet ”Heltid som norm” slutrapporteras vid årsskiftet. 

- Drift samt färdigställandet av godsterminalen är prioriterade områden. 

- Det arbetas med alternativ för hur Resecentrums lokaler kan nyttjas. 

- Återkoppling om arbete som pågår i Umeåregionen (t ex.Leader- 

Umeåregionen) samt Region Västerbotten (t ex. Programperiod 2021-2027 ) 

ges.     

- Covid 19: Lägesbild från Länsstyrelsen Västerbotten presenteras samt 

efterlevnad av lokala råd. Detta innebär bland annat användande av munskydd 

inom sektor omsorg, utglesning av personal och arbete hemifrån där det är 

möjligt.   

 Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

______ 
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§ 342 Dnr 2020-000533 007 

Yttrande - Översiktlig granskning Delårsrapport 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Sakkunniga revisorer samt förtroendevalda revisorer har granskat Nordmalings 

kommun delårsrapport. I granskningsrapporten framkommer ett antal uttalanden, 

rekommendationer samt synpunkter gällande innehållet samt lagefterlevnad avseende 

upprättande av delårsbokslut. 

Kommunstyrelsen uppdras lämna yttrande avseende granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Förslag till yttrande, ekonomichef 

Översiktlig granskning - delårsrapport 2020, KPMG 

Revisorernas bedömning - delårsrapport 2020, revisorerna  

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.  

_____ 
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§ 343 Dnr 2020-000522 042 

Månadsrapport per september 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

perioden januari - september 2020. Resultatet för sektorerna uppgår till -8,8 Mkr 

jämfört med budget per sista september. Sektorernas resultat är 13,6 Mkr starkare 

jämfört med samma period föregående år.  

Verksamhetens nettokostnader uppgår till  370,5 Mkr efter nio månader vilket är 6,7  

Mkr lägre än samma period 2019. Verksamhetens intäkter är 12,2 Mkr lägre än 

föregående år medan verksamhetens kostnader är 19,0 Mkr lägre. Personalkostnaderna 

är 5,4 Mkr lägre än samma period 2019 där 2,6 Mkr förklaras av återbetalda 

sjuklönekostnader. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har minskat 6,8 Mkr 

mellan åren och avser främst externa placeringar. 

Kommunens totala resultat per september uppgår till -0,3 Mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Månadsrapport september 2020 samt muntlig presentation från ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per september 2020 godkänns. 

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

12(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 344 Dnr 2020-000566 042 

Månadsrapport per oktober 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

perioden januari - oktober 2020. Resultatet för sektorerna uppgår till -9,1 Mkr jämfört 

med budget per sista oktober.  

Sektorernas resultat är 17,0 Mkr starkare jämfört med samma period föregående år. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till  408,9 Mkr efter 10 månader vilket är 10,4  

Mkr lägre än samma period 2019. Verksamhetens intäkter är 9,1 Mkr lägre än 

föregående år medan verksamhetens kostnader är 19,5 Mkr lägre. Personalkostnaderna 

är 3,7 Mkr lägre än samma period 2019 . Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har 

minskat 6,4 Mkr mellan åren och avser främst externa placeringar. 

Kommunens totala resultat per oktober uppgår till +2,6 Mkr.  

Resultatförändring  jämfört med september beror på starkare resultat inom sektor 

utbildning samt starkare finansförvaltning  med anledning av de stärkta generella 

statsbidragen. Oförändrad prognos jämfört med augusti 2020.  Förändrad 

redovisningsprincip avseende bredband kommer att stärka kommunens resultat. 

Det är fortfarande stor osäkerhet kring årets definitiva slutskatteavräkningar, vilka 

presenteras under december 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Månadsrapport oktober 2020 samt muntlig presentation från ekonomichef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per oktober 2020 godkänns. 

_____ 
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§ 345 Dnr 2020-000545 045 

Kommunal borgen Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA) 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har tidigare fattat beslut om att bilda ett helägt dotterbolag, 

Nordva AB,  som ska tillhandahålla tjänster inom vatten, avlopp och avfall för 

kommuninvånarna. Bolaget startades oktober 2020 och verksamheten startar 2021-01-

01. 

Nordva AB har i uppstartsfasen ett behov av upplåning för att i första hand kunna köpa 

kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt för att säkerställa likviditet i den 

ordinarie driften. För sådan upplåning krävs att ägaren av Nordva AB, Nordmalings 

kommun borgar för låneskulden. Nivån på Nordva AB:s låneskuld kommer att regleras 

genom nivån på den kommunala borgen. Det innebär att Nordmalings kommun har full 

kontroll över Nordva AB:s framtida skuldsättning.  

I uppstarten bedöms upplåning i Nordva AB inte påverka koncernskulden i och med att 

Nordmalings kommun får ett amorteringsutrymme i samband med försäljning av 

anläggningstillgångar 

Med anledning av ovan nämnda behov rekommenderas en kommunal borgen på 

35 000 000 kr för Nordva AB. En stor del av borgensutrymmet kommer nyttjas direkt 

vid uppstarten av bolaget när Nordva AB köper Nordmalings Kommuns 

anläggningstillgångar avseende vatten och avlopp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt muntlig föredragning från ekonomichef. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordva AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

_____ 
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§ 346 Dnr 2020-000544 049 

Aktieägartillskott Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA) 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har tidigare fattat beslut om att bilda ett helägt dotterbolag som 

ska tillhandahålla tjänster inom vatten, avlopp och avfall för kommuninvånarna. 

Bolaget startades oktober 2020 och verksamheten ska starta 2021-01-01. 

Bolaget kommer att bedriva en verksamhet som helt ska finansiera sin verksamhet via 

brukaravgifter från kunderna. I ett uppstartsläge finns en osäkerhet kring vilka 

resultatpåverkande situationer som kan inträffa. Bolagets aktiekapital uppgår i 

dagsläget till 500 000 kr.  

Lagstiftningen anger att när ett bolags halva aktiekapital är förbrukat så är bolaget 

styrelse skyldig enligt aktiebolagslagen att genast upprätta och låta bolagets revisor 

granska en kontrollbalansräkning. Om misstanken är riktig måste styrelsen kalla till 

extra bolagsstämma för att besluta om bolagets fortsatta drift och återställande av 

aktiekapitalet. Senast åtta månader därefter måste en ny stämma hållas där en ny, av 

revisor granskad och av stämman godkänd, kontrollbalansräkning läggs fram, och som 

visar att hela aktiekapitalet är återställt. 

I praktiken skulle denna situation uppstå vid ett underskott på 250 000 kr vid 

upprättande av tertialrapport 1 2021. 

Situationen bör undvikas genom att Nordva AB föreslås få ett ovillkorat 

aktieägartillskott från Nordmalings kommun. Ett ovillkorat aktieägartillskott till Nordva 

AB innebär att bolaget får ett kapitalläge som tål betydligt mer resultatpåverkan innan 

en eventuell situation med kapitalbrist och kontrollbalansräkning blir aktuellt. 

Ett aktieägartillskott innebär ingen resultatpåverkan för Nordmalings kommun eftersom 

aktieägartillskottet redovisas som tillgång i balansräkningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt muntlig redogörelse från ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun lämnar ett ovillkorat  

aktieägartillskott på 3 000 000 kr till Nordva AB. 

_____ 
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§ 347 Dnr 2019-000395 042 

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef återkopplar de beslut om resultatstärkande åtgärder som fattades juni 

2019 samt mars 2020. 

Av redovisningen framgick om implementeringen beslutade åtgärderna påbörjats samt 

om det nått förväntad effekt. Kommunstyrelsen följer löpande de beslutade 

resultatstärkande åtgärdernas implementering och effekt. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig framställan, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 348 Dnr 2020-000540 041 

Verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2021 anger inriktningen för planerad 

verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. 

Verksamhetsplanen beskriver, förutom de övergripande fullmäktigemålen och 

medelsanvisning, en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. En omfattande 

påverkansfaktor gällande verksamhetsplan 2021 är den rådande pandemin. Covid-19 

innebär ett nytt prioriterat kommunalt uppdrag, nämligen att minska smittspridningen 

och att säkerställa efterlevnadsuppdraget. 

Ytterligare fokusområden i Verksamhetsplan 2021 är:  

- Kommunens ekonomin, med fokus på stärkta resultat och effektiv verksamhet 

utifrån politiska beslut.  

- Kommunen som en attraktiv arbetsgivare, inte minst för att trygga den framtida 

kompetensförsörjningen. 

- Vision 2031 är beslutad av kommunfullmäktige och kommer under året att 

implementeras i organisationen. Ett arbete med att forma nya fullmäktigemål  

inför 2022 kommer även att prioriteras under året. 

- Ett starkt näringslivsklimat och ökat invånarantal är områden som återkommer i 

verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag 

Förslag -Verksamhetsplan 2021, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef  

  Förslag till beslut: Att kommunstyrelsen beslutar fastställa Verksamhetsplan 2021. 

 

Tilläggsyrkanden under sammanträdet 

Billy Moström (S) yrkar att det inom målområdet "medborgarnytta" sätts ett värde för 

kundnöjdhet till 70 procent. 

Monica Jonsson (FD) yrkar att det i framtida verksamhetsplaner ska verkas för att det 

hänvisas till lämpliga andra styrdokument. 

Anna - Karin Lundberg (KD) yrkar på att det i framtida verksamhetsplaner finns med 

ett mått för närproducerade livsmedel för ökad hållbarhet, helt enligt den policy 

kommunen antagit.   
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om fastställande av Verksamhetsplan hanteras 

först och att sedan hanteras tilläggsyrkandena vart och ett för sig. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2021 samt 

samtliga tilläggsyrkanden vart och ett för sig genom acklamation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsplan för 2021 fastställs med tillägg av att det inom målområdet 

"medborgarnytta" sätts ett värde för kundnöjdhet till 70 procent, att i framtida 

verksamhetsplaner verka för att hänvisa till lämpliga andra styrdokument samt att det i 

framtida verksamhetsplaner finns med ett mått för närproducerade livsmedel för ökad 

hållbarhet, helt enligt den policy kommunen antagit.  

Verksamhetsplan 2021 överlämnas till kommunfullmäktige som information. 

______ 
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§ 349 Dnr 2020-000437 730 

Antagande av riktlinje för anhörigarvodering inom sektor omsorg i 

Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-28 § 150 dnr 2017-014-730 att anhörigbidraget 

kvarstår tillsvidare som form av ekonomisk kompensation för stöd till vård av anhörig. 

Sociala utskottet beslutade 2020-10-06 § 88 att ge sektorn uppdraget att utforma 

riktlinjer och förslå lämplig delegat för att kunna besluta om arvoderingen för 

hemvårdsbidraget. 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Riktlinje för anhörigarvodering 2020-10-12 

Protokollsutdrag 2020-11-10 

Protokollsutdrag 2020-10-06 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjen för anhörigarvoderingen antas och en revidering av delegationsordningen 

görs så att enhetschef för hemtjänst beslutar om anhörigarvodering i samråd med 

anhörigkonsulent. 

_____ 

Skickas till: socialchef, ekonomiassistent (underlag för utbetalning), nämndsekreterare 

(rev. delegationsordning) 
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§ 350 Dnr 2020-000547 047 

Statlig habiliteringsersättning för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.  

För 2020 finns mer statsbidrag att dela ut än den höjningen som redan gjorts. 

Habiliteringsersättningen för 2020 kan därför tillfälligt höjas. Höjningen kan bli 18 

kronor per dag och ge en total habiliteringsersättning på 48 kronor per heldag för 2020. 

En extrautbetalning i december skulle då generera 4.800 kronor per deltagare. Alla 

deltagare bedöms ha arbetat heldagar om inte pandemin hade påverkat möjligheten att 

arbeta. Samtliga arbetade heltid innan pandemin för att efter april månad arbeta i 

mindre omfattning. Aktuell höjning gäller endast för 2020 och har ingen verkan på 

nivån för 2021. 

Förslaget läggs fram bland annat för att ge deltagarna i daglig verksamhet 

kompensation för pandemin men också för att använda statsbidraget fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-18, socialchef 

Yttrande 2020-11-18, socialchef 

Statlig habiliteringsersättning för 2020 förtydliganden, socialchef  

Statlig habiliteringsersättning för 2020, Socialstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Habiliteringsersättningen ökas tillfälligt år 2020 med 18 kronor per dag till totalt 48 

kronor. Höjningen finansieras genom statsbidrag för 2020. Om statsbidrag ej ges för 

ändamålet kommande år så återgår habiliteringsersättningen till 30 kronor per heldag 

och 15 kronor per halvdag och finansieras inom sektor omsorgs befintliga ram. 

_____ 

Skickas till: 

Socialchef 

Enhetschef dagligverksamhet LSS 

Ekonomichef 
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§ 351 Dnr 2020-000492 739 

Yttrande - Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionens upphandlade sakkunniga, KPMG, har fått i uppdrag att sammanställa 

nyckeltal och verksamhetsmått inom kommunens äldreomsorg. Avsikten är att få 

indikationer på om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna önskar kommunstyrelsens synpunkter 

avseende nyckeltalen och de förslag på åtgärder som framgår av rapporten. 

I beslutsunderlaget finns synpunkter avseende nyckeltalen och förslag på åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Beslutsunderlag 2020-10-12 

Protokollsutdrag 2020-11-10 

Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen, KPMG 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet gällande granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen antas och överlämnas 

till revisorerna och KPMG. 

_____ 

Skickas till: KPMG, revisorerna, socialchef (fk) 
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§ 352 Dnr 2019-000566 732 

Svar på motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD) anmälde följande motion i 

kommunfullmäktige 2019-10-28: 

”Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när landsting 

och kommuner låter enskilda personer själva välja vård- och omsorgsutförare bland 

godkända utförare i ett valfrihetssystem. I ett valfrihetssystem är priset fastställt på 

förhand och alla utförare inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för 

samma tjänst. På detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet som de kan 

leverera.” Lagen om valfrihetssystem innebär fri etableringsrätt för alla företag som 

lever upp till de, av kommunen, ställda kvalitetskraven inom omsorgsområdet. Sedan 

får företagen skattemedel från kommunen, för omsorgen, baserat på hur många 

”kunder” de lyckas locka till sig. 

 

Majoriteten införde LOV 2015 och gav på det sättet frivilligt bort kontroll och en hel 

del ekonomiskt ansvar.   

För vem är då detta bra? Valfrihet är, och ska vara en möjlighet men inte till vilket pris 

som helst, detta gör att vi idag i vår kommun har stora problem inom den ekonomi som 

berörs av dubbla kostnader för kommunen, samt att vår egen personal i många fall lever 

i ovisshet. 

Det anser vi inte vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har idag sagt upp LOV avtalet och 

det finns även en genomlysning som pekar på att detta bör upphöra, främst för att klara 

av våra ekonomiska skyldigheter för våra medborgare. 

 

Målsättningen med privatiseringarna av svensk välfärd ”är politisk, snarare än 

ekonomisk”. Man är från borgerligt håll medveten om att det blir dyrare, något annat 

kan majoriteten inte förneka. 

Förslag 

Att avskaffa LOV, i samband med att avtalet nu är uppsagt.” 

 

Sektorn ser förslaget om att avskaffa LOV i samband med att avtalet blivit uppsagt, 

som en fråga i den ideologiska debatten. Yttrandet belyser fördelar, nackdelar, 

svårigheter, utmaningar, möjligheter och medbestämmande. Svårigheter att få 

ekonomin att harmonisera behöver dock beaktas vid avtalsskrivning och resultatet av 

det behöver vara kostnadsneutralt för kommunen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Yttrande 2020-10-16 

Protokollsutdrag 2020-11-10 

Protokollsutdrag 2019-10-28 

Motion- upphöra med LOV, Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD)  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anna-Britt Coe (V) yrkar på bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att sociala utskottets förslag till avslag av motionen ställs 

mot Anna-Britt Coes (V) förslag om att bifalla densamma. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen föreslår att avslå motionen enligt sociala utskottets förslag. 

 

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att sociala utskottets förslag utgör huvudförslag och delger 

följande propositionsordning: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst för bifall 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 röster för avslag  mot 6 röster för bifall beslutar kommunstyrelsen avslå 

motionen, se omröstningsbilaga 1. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att upphöra med LOV. 

_____ 

Reservationer: Monica Jonsson (FD), Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Anders 

Olsson (S) reserverar sig. Anna-Britt Coe (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 353 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 

beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport, socialchef 

Protokollsutdrag 2020-11-10 

Kommunstyrelsens beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020-09-30 överlämnas till 

kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 
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§ 354 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommunkommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen 

varför  kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 

beträffande ej verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 

av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport, socialchef 

Protokollsutdrag 2020-11-10 

Kommunstyrelsens beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-09-30 överlämnas till 

kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS. 

_____ 
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§ 355 Dnr 88463  

Information från näringslivsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare informerar om att det nu kommer indikationer på att corona- 

restriktionerna påverkar restaurangnäringen och även detaljhandeln negativt i större 

utsträckning än tidigare. Svenskt näringsliv har kommit med rekommendationer om hur 

dessa näringar kan stöttas. Detta kommer att diskuteras i kommunens ledningsgrupp. 

Stödansökningsmöjligheter har sammanställts och skickats ut till företagare för att 

lättare kunna göra ansökningar till exempelvis Tillväxtverket och Region Västerbotten. 

Tilldelningsbeslut angående drift av terminal är fattat, överprövningstiden avslutas 

torsdag 3 december. 

Kick-off för NIS kommer att ske digitalt.  

Organisationen Syna som mäter tillväxt hos företagen i varje län varje år har meddelat 

att Nordmalings kommun har bäst tillväxt i länet. De parametrar de tittar på är företag 

som går med vinst, ökar omsättningen och anställer. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 356 Dnr 2020-000509 821 

Stadigvarande uthyrning av Solskenshallen i Rundvik 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har via näringslivsutvecklare och fastighetschef fått förfrågan om 

stadigvarande uthyrning av Solskenshallen för att i denna uppföra en anläggning för 

padeltennis.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Skrivelse/förfrågan från intressenter, dokid 95610 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs till det extra kommunstyrelsesammanträdet den 14 december för att 

entreprenören ska få tid att föra dialog med berörda parter. 

_____ 

Skickas till: entreprenören  
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§ 357 Dnr 2020-000529 804 

Ansökan om övrigt föreningsstöd, 2020  

Håknäs IF, Kråken-Tjäruskärs Byaförening, Nyåkersbygdens 

Intresseförening 

Sammanfattning av ärendet 

Ideella föreningar som av någon anledning inte uppfyller kommunens krav för övriga 

bidrag har rätt att få sin ansökan prövad av kommunstyrelsen. Det gäller exempelvis 

föreningar som vill söka bidrag för verksamhet som inte täcks av kategorierna i reglerna 

och/eller som ansöker utanför ordinarie bidragsperiod. Bidragsansökan har inkommit 

från: 

Håknäs IF: Ansöker om bidrag på 20 000 kr för att kunna återställa och reparera de 

skador på elljusspåret/elledning som åsamkades vid stormen 1-2 november. Föreningen 

har under 2019-20 gjort stora investeringar för att kunna underhålla spåret på lång sikt.   

Nyåkers Intresseförening: Ansöker om bidrag på 30 500 kr för att restaurera 

vandringsleden som går från byn till Nyåkerssjön och rastplatsen Tvättholmen. 

Vandringsleden är tillgänglig alla årstider.  

Kråken-Tjäruskärs byaförening: Ansöker om 60 000 kr i stöd för att uppföra en 

servicebyggnad vid Tjäruskärs kaj. Servicebyggnaden gör det möjligt att dels öka 

mötesmöjligheterna för de som bor i området året om, samt möjliggör för entreprenör 

att kunna hålla öppet sommarrestaurangen även vid dåligt väder och på det viset kunna 

erbjuda all gäster (turister, året om boenden samt sommarboenden) bättre service. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Håknäs IF: Ansökan, verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019 

Nyåkers Intresseförening: Ansökan, verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019, bilder 

Tvättholmen 

Håknäs-Tjäruskärs byaförening: Ansökan, verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Håknäs IF beviljas bidrag om 20 000 kr för reparationer och återställande av 

elljusspåret. 

Nyåkers Intresseförening beviljas bidrag om 30 500 kr för iordningställande av led och 

rastplats Tvättholmen. 
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Håknäs-Tjäruskärs byaförening beviljas bidrag om 60 000 kr för material till ny 

servicebyggnad. 

Återrapportering av faktiska kostnader och slutresultat skickas in till kommunen efter 

avslutat projekt/insats. 

Medlen belastar budget för kategorin Övrigt föreningsstöd (75 0000 kr) samt kategorin 

Projektstöd (35 500 kr). 

_____ 

Skickas till: kultur- fritidschef, berörda föreningar (i underlag) 
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§ 358 Dnr 2020-000539 095 

Medlemskap EGTS Kvarken 

Sammanfattning av ärendet 

Kvarkenrådet har de senaste åren arbetat för att ombilda organisationen från en ideell 

förening till en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS). Det finns 

idag omkring 70 EGTS och Kvarkenrådet EGTS blir det första helnordiska EGTS-

området. Syftet med att ombilda rådet till en EGTS är att få bättre verktyg att utveckla 

regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Ett EGTS ger exempelvis flera 

administrativa fördelar i hanteringen av olika samarbetsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun ansluter sig som "övrig medlem utan styrelse plats". En 

medlemsavgift som för kommuner mindre än 10 000 invånare uppgår till 2000 Euro per 

år. 

_____ 

Skickas till: kommunstrateg (för vidare hantering i enlighet med beslut) 
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§ 359 Dnr 2020-000489 349 

Svar på remiss - Revidering av regional vattenförsörjningsplan för 

Västerbottens län  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västerbotten önskar att kommunstyrelsen yttrar sig om remissversion för 

Revidering av regional vattenförsörjningsplan för Västerbottens län.  

Sektor samhällsbyggnad har granskat underlaget och finner att remissversionen väl 

beskriver Nordmalings kommuns situation avseende vattenförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Missiv Remiss- Revidering av regional vattenförsörjningsplan, Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Remissversion, Länsstyrelsen Västerbotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Inga ändringar av remissversionen föreslås och Revidering av regional 

vattenförsörjningsplan för Västerbottens län överlämnas till Länsstyrelsen Västerbotten 

utan anmärkningar. 

_____ 

Skickas till: Region Västerbotten 
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§ 360 Dnr 2020-000482 346 

Taxa för vatten och avlopp 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) övertar 2021-01-01 driftssvaret för den 

allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Ett led i övertagandet är en 

anpassning av VA-taxan till den taxestruktur som Vakin tillämpar. 

Den föreslagna taxan för vatten och avlopp är i stort intäktsneutral i jämförelse med den 

nuvarande taxan som tillämpas i Nordmalings kommun. En mindre mängd abonnenter 

kommer dock att se en förhållandevis stor förändring i den avgift som debiteras. Dessa 

abonnenter kommer därför att ges en riktad information beträffande de orsaker som 

ligger bakom den förändrade debiteringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Information - Förslag på VA-taxa och ABVA 

Förhandskopia 20200923 VA-taxa Nordmaling  

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Protokollsutdrag 2020-10-19 

Kommunstyrelsens förslag till  beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för vatten och avlopp. 

_____ 
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§ 361 Dnr 2020-000531 452 

Taxa för avfall 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns avfallsverksamhet visar under 2020 på ett underskott. 

Tillkommande verksamhet under 2020 i form av separering av matavfall samt 

kostnadsökningar vid omhändertagandet av avfall visar på att underskottet kommer att 

öka ytterligare under 2021 om inte åtgärder vidtas. För att finansiera verksamheten 

förordar sektor samhällsbyggnad en taxehöjning. 

Ett förslag till taxa anpassad till de ökade kostnaderna presenteras. Utgångspunkten för 

den föreslagna taxan är självkostnadsprincipen samt uppfyllande av de lagkrav som 

råder för avfallsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Information avfallstaxa Nordmalings kommun 2021 

Förslag på avfallstaxa Nordmaling 2021 

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Information förslag på avfallstaxa 2021, Vakin 

 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att efter revidering av beslutsdatum, 

anta föreslagen taxa för avfall 2021.  

 

Förslag under sammanträdet 

Billy Moström (S) yrkar på att grundavgiften Villa fastställs -285 kr till 775 kr (nivå 

Umeå) Viktavgift Villa + 58 kr till 725 kr (nivå Vännäs) Grundavgift Flerbostadshus 

fastställs – 1 500 kr till 6900 kr (nivå Vindeln) Viktavgift Flerbostadshus + 870 till 10 

875 (nivå Vännäs) Grundavgift Fritidshus – 254 kr till 545 kr (nivå Umeå). 

Chatarina Gustafsson (M) yrkar på att en successiv ökning av taxorna genomförs över 

tid samt att Nordmaling Vatten och Avfall AB utreder möjliga besparingsåtgärder inom 

området hushållsavfall. 

 

Beslutsgång  

Ordförande konstaterar att det finns 3 förslag gällande taxa för avfall 2021. 

Kommunstyrelsen godkänner att förslagen ställs mot varandra med acklamation. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att allmänna utskottets förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Billy Moströms (S) yrkande ställs mot Chatarina Gustafssons (M) yrkande för 

att utse motförslag till huvudförslaget.  

Ordförande finner att Billy Moströms (S) förslag utgör motförslag 

2. Allmänna utskottets förslag ställs mot det förslag som utses till motförslag. 

Ja-röst för allmänna utskottets förslag. 

Nej-röst för Billy Moströms (S) förslag 

 

Omröstningsresultat 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag 

med 5 Ja-röster och 4 Nej-röster samt 4 som avstår, se omröstningsbilaga 2. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för avfall 2021.  

_____ 

Reservation: Chatarina Gustafsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag, Billy 

Moström (S), Grethel Broman (S) och Anders Olsson (S) reserverar sig till förmån för 

Billy Moströms (S) förslag.  
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§ 362 Dnr 2020-000174 450 

Avfallsplan för Umeåregionen - Resurshushållning för cirkulärt 

samhälle 2021-2030 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöbalken föreskriver att varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller 

en avfallsplan samt föreskrifter. 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på 

uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Planen innehåller tre 

(3) övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och 

som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. De övergripande målen är att 

minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan. 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer att initieras på 

uppdrag av kommunstyrelsen i respektive kommun och ske med den frekvens som 

följer av tidplanen för åtgärderna enligt handlingsplanen. 

Förslaget till avfallsplan har remitteras till flera remissinstanser. Lagstadgad utställning 

av planen för samråd har skett.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör 

Förslag – avfallsplan, renhållningsingenjör 

Bilaga 1-5, renhållningsingenjör 

Remissvar Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallsplan ”Resurshushållning för ett cirkulärt samhälle” 

och denna gäller från och med 2021-01-01. 

_____ 
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§ 363 Dnr 2020-000537 450 

Renhållningsföreskrifter med bilagor för Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Av Miljöbalken framgår det att i varje kommun ska det finnas en renhållningsordning 

som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en 

avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens 

bemyndiganden.  

I Nordmalings kommuns renhållningsordning framgår att föreskrifterna ska revideras 

vid behov och om det rör sig om mindre revideringar så behöver inte dessa ställas ut 

och kan därmed beslutas av kommunstyrelsen. Revideringarna föranleddes i huvudsak 

av byte av huvudman.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 

Renhållningsordning, avfallsingenjör 

Bilaga 1 - 5, avfallsingenjör 

Kommunstyrelsens beslut 

Renhållningsföreskrift med bilagor 1-5 fastställs. 

_____ 

Skickas till: Renhållningsingenjör 
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§ 364 Dnr 2020-000484 345 

Allmänna bestämmelser för Nordmalings kommuns vatten och 

avloppsanläggning  

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggning, ABVA, har som 

huvudsakliga syfte att reglera fastighetsägares användning av den allmänna VA-

anläggningen, samt att beskriva det formella förhållandet mellan fastighetsägare och 

huvudmannen. 

Befintliga ABVA har i förslaget anpassats för att harmonisera med den ABVA som 

tillämpas i Umeå och Vindeln. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förhandskopia 20200923 VA-ABVA Nordmalings kommun 2021 

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige antar ABVA Nordmalings kommun 2021. 

_____ 
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§ 365 Dnr 2020-000551  

Upphävande av lokala trafikföreskrifter 

Sammanfattning av ärendet 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Underlättar för 

utryckningsfordons framkomlighet samt frigör handikapparkering för de med tillstånd 

och möjliggör en raskare hantering av ”skrotbilar” och långtidsparkerare. 

 

Revideringen av LTF:erna är ett steg i att (tillsammans med Trafikverket) gå vidare 

med bland annat hastighetsöversyn och säkra gångstråk för att skapa en trygg och säker 

miljö för de oskyddade trafikanterna där trafikflödena är som störst. Detta ärende avser 

att upphäva ett antal lokala trafikföreskrifter. 

 Beslutsunderlag 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter;  

2010 0030 Stallgatan 

2010-0024 Kungsvägen 

2010-0031 Storgatan 

2401 1999 0011 Kungsvägen 

2401 2002 0021 Kyrkogatan 

2010 0028 Sportvägen 

2010 0026 Kyrkogatan  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande lokala trafikföreskrifter upphävs;  

2010 0030 Stallgatan 

2010-0024 Kungsvägen 

2010-0031 Storgatan 

2401 1999 0011 Kungsvägen 

2401 2002 0021 Kyrkogatan 

2010 0028 Sportvägen 

2010 0026 Kyrkogatan  

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 366 Dnr 2020-000564 511 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokala trafikföreskrifter - Parkering Kyrkogatan 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering Kyrkogatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering Kyrkogatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 367 Dnr 2020-000563 511 

Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna på Storgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna på Storgatan 

Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna på Storgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Förbud att stanna på Storgatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 368 Dnr 2020-000562 511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lokal trafikföreskrift - Parkering Kyrkogatan 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Kyrkogatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Kyrkogatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 369 Dnr 2020-000561 511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Stallgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokal trafikföreskrift - Parkering Stallgatan 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Stallgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering Stallgatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 370 Dnr 2020-000560 511 

Lokala trafikföreskrifter - Förbud mot att parkera fordon, område på 

Sportvägen 1 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokala trafikföreskrifter - Förbud mot att parkera fordon, område på 

Sportvägen 1 

Lokala trafikföreskrifter - Förbud mot att parkera fordon, område på Sportvägen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Förbud mot att parkera fordon, område på Sportvägen 1 

antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 371 Dnr 2020-000559 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Sportvägen 1 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade 

med parkeringstillstånd på Sportvägen 1 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Sportvägen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Sportvägen 1 antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

44(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 372 Dnr 2020-000558 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Kyrkogatan 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Kyrkogatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Kyrkogatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
Sida 

45(62) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 373 Dnr 2020-000557 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Storgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Storgatan 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Storgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Storgatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 374 Dnr 2020-000556 511 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering på Nygatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lokala trafikföreskrifter - Parkering på Nygatan 

3Lokala trafikföreskrifter - Parkering på Nygatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering på Nygatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 375 Dnr 2020-000555 511 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande förbud Stallgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokala trafikföreskrifter - Stannande förbud Stallgatan 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande förbud Stallgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Stannande förbud Stallgatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 376 Dnr 2020-000583 511 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 

underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra handikapparkering för de 

med tillstånd och möjliggöra en mer effektiv hantering av ”skrotbilar” och 

långtidsparkerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på Sportvägen 1 (buss) antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 377 Dnr 2020-000580  

Taxa för felparkering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att kommunal parkeringsövervakning 

ska införas. I samband med införande av parkeringsövervakning behöver även avgift för 

felparkering fastställas. 

Felparkeringsavgift gäller för parkering på gatumark och allmänna platser och är en 

metod för att få fordonsförare att parkera enligt gällande lagstiftning samt antagna 

lokala trafikföreskrifter. Rätt parkering bidrar till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet, 

utryckningsfordons framkomlighet samt ökade underhållsmöjligheter för kommunens 

gator. 

Parkeringsövervakning med tillhörande felparkeringsavgift ökar också kommunens 

möjligheter att hantera övergivna fordon som inte uppfyller gällande 

parkeringsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Taxa för felparkering, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för felparkering. 

_____ 
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§ 378 Dnr 2020-000568  

Aktieöverlåtelseavtal Vakin 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal som reglerar Nordmaling Vatten och Avfall ABs (Nordva) aktieinnehav i 

Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) genom förvärv av aktier av Umeå 

vatten och avfall AB behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Aktieöverlåtelseavtal, Vakin 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet. 

_____ 
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§ 379 Dnr 2020-000571  

Uppdragsavtal NORDVA till VAKIN 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings Vatten och Avfall AB (Nordva) är från och med den 1 januari 2021 

huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Umeå 

kommun, Vindelns kommun och Nordmalings kommun har beslutat att bilda ett 

gemensamt kompetensbolag Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin). Ett avtal 

måste upprättas för den drift, skötsel och underhåll som Vakin förväntas utföra av 

Nordvas anläggningar.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsavtal Nordva till Vakin, Vakin 

Bilaga 2.1 till bilaga 4 

Bilaga 2.2 till bilaga 4 

Bilaga 16 till bilaga 4 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal Nordva AB till Vakin AB. 

_____ 
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§ 380 Dnr 2020-000570  

Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings Vatten och Avfall AB (Nordva) är från och med den 1 januari 2021 

huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Umeå 

kommun, Vindelns kommun och Nordmalings kommun har beslutat att bilda ett 

gemensamt kompetensbolag Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin). 

Ett överlåtelseavtal mellan Nordva och Vakin behöver ingås för att reglera på vilket sätt 

säljaren överlåter och försäljer angivna tillgångar. 

Beslutsunderlag 

Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN, Vakin 

Bilaga 3.2  till bilaga 3 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN. 

_____ 
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§ 381 Dnr 2020-000569  

Överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal mellan Nordmalings kommun och det helägda bolaget Nordmalings Vatten 

och Avfall AB (Nordva) behöver upprättas för att reglera verksamhet avseende 

vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Överlåtelsen innebär att Nordva blir 

huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster för den allmänna VA-anläggningen 

inom Nordmalings kommun.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 3.1 till bilaga 2 

Bilaga 3.2 till bilaga 2 

Bilaga 3.3 till bilaga 2 

Bilaga 7 till bilaga 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA. 

_____ 
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§ 382 Dnr 2020-000572  

Bolagsordning NORDVA 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordning för Nordmaling Vatten och Avfall AB (Nordva) har beslutats av 

kommunfullmäktige 2020-06-22. Vid Nordvas stämma upptäcktes några mindre 

felaktigheter som nu har korrigerats.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning Nordva, Vakin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar och antar bolagsordning för 

Nordva. 

_____ 
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§ 383 Dnr 2020-000515 001 

Resurssättning inom Sektor samhällsbyggnad, verksamhetsområden 

miljö och hälsa samt plan och bygg 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Nordmalings kommun går in som delägare i Vatten och 

Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) kommer uppdraget inom Sektor samhällsbyggnad 

att förändras. Detta föranleder ett omtag på organisationen och dess resurssättning, när 

taxefinansierad verksamhet övergår i Vakins regi 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Organisation Sektor samhällsbyggnad 2021-01-01, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Sektor samhällsbyggnad resurssätter inom den ekonomiska ramen för verksamheten, 

inklusive resursförstärkning med syfte att förbättra tillgänglighet i kontakt med 

allmänheten och företag samt myndighetsarbete inom Plan- och bygg samt Miljö- och 

hälsa. 

_____ 

Skicka till: samhällsbyggnadschef 
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§ 384 Dnr 2020-000481 253 

Revidering av försäljning del av Levar XXX, dnr 2017-321-253  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun beslutade genom kommunfullmäktige 2017-09-11 att sälja del 

av Levar XXX. Den efterföljande lantmäteriförrättningen visade på en markförsäljning 

i strid med gällande detaljplan, delvis innehållande allmän platsmark, och därför ej 

möjlig att genomföra. 

Ett förslag till reviderad försäljning är framtagen i samråd med köparen samt efter 

avstämning med Lantmäteriet. 

Förslaget innehåller hävande av befintligt köpekontrakt samt nytecknande av nytt 

köpekontrakt för del av Levar XXX. Markområdet försäljs till ett pris på 10 kr/m2 och 

Nordmalings kommun betalar lagfartskostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Hävning av köpekontrakt, samhällsbyggnadschef 

Köpekontrakt del av Levar XXX, samhällsbyggnadschef 

Karta, bilaga 1, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2020-11-09 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Befintligt köpeavtal upprättat 2018 hävs. 

2. Del av Levar XXX säljs enligt villkor i det reviderade köpekontraktet. 

_____ 

Skickas till: Samhällsbyggnadschef, byggnadsinspektör och köparen 
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§ 385 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revideringar föreslås: 

Punkt A 20.3, A 20.4 och A 20.5 är förslag på nya punkter i delegationsordningen 

utifrån lagändring i plan- och bygglagen (PBL) och gäller om genomförandet av 

regionplan, översiktsplan samt detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

där Bygginspektör föreslås som delegat. 

Punkt A 22.2, A 22.17 samt A 22.19 är nya punkter som ska förtydliga att 

Byggnadsinspektör har delegation att både besluta att bevilja samt ej bevilja (avslå) 

bygglov, rivningslov samt marklov enligt PBL. 

Följande revideringar föreslås inom individ- och familjeomsorgens verksamhet på 

grund av nya tillägg i lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU); 

Punkt S 4.6 beslut om att ansöka om utreseförbud på grund av risk för att någon under 

18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas 

där sociala utskottet föreslås delegeras att besluta om ansökan. 

Punkt S 4.7 beslut om att utreseförbud enligt ovan nämnda punkt ska upphöra där 

sociala utskottet föreslås delegeras att besluta om det. 

Punkt S 4.8 beslut om tillfälligt utreseförbud om det är sannolikt att utreseförbud 

behövs eller om rättens beslut inte kan avvaktas där sociala utskottets ordförande 

föreslås som delegat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-28 

Förslag – revidering av delegationsordning november 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns. 

_____  
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§ 386 Dnr 2019-000025 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet 2020-11-09: § 130, § 136 

Barn- och utbildningsutskottet 2020-10-07, skolpliktsbevakning 

Ansökan om skolskjuts, avslag, barn- och utbildningschef 2020-09-28 

Ansökan om skolskjuts, avslag, barn- och utbildningschef 2020-09-28 

Beslut om att inför blockbetyg i Gräsmyr skola, barn- och utbildningschef 2020-09-28 

 

Nekande att lämna ut del av allmän handling, samhällsbyggnadschef 2020-07-01 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten anses delgivna. 

_____ 
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§ 387 Dnr 2020-000534 001 

Demokratiberedningens utredning - frågor från allmänheten i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 juni 2019 fick Demokratiberedningen i uppdrag av kommunfullmäktige att 

utreda andemeningen i motionen – enkla frågor från kommunmedborgare. Det vill säga 

ge medborgare möjlighet att utöver allmänhetens frågestund kunna ställa frågor till 

kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen har undersökt hur andra kommuner (bland annat Sundsvalls 

kommun, Ljusdals kommun samt Heby kommun) hanterar frågan med att stärka 

medborgares delaktighet. Utifrån denna undersökning har demokratiberedningen tagit 

fram ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

Demokratiberedningens förslag utifrån uppdraget är att i likhet med tidigare nämnda 

kommuner införa möjlighet att ställa en enkel fråga i och med kommunfullmäktiges 

sammanträden. Tanken är att medborgare minst 5 arbetsdagar innan fullmäktiges 

sammanträden kan lämna in en fråga som ska vara ställd till en politiker. Det ska inte 

vara en fråga ställd till tjänsteperson eller vara partipolitiska frågor. Partipolitiska frågor 

ska ställas direkt till det politiska partiet. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig innan ärendet överlämnas till 

kommunfullmäktige den 14 december.  

 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-11-06 

Demokratiberedningens förslag,  

 

Förslag till yttrande under sammanträdet 

Chatarina Gustafsson (M) föreslår att följande yttrande lämnas till kommunfullmäktige; 

Om kommunfullmäktige går vidare med förslaget så anges en prövotid på 1 år, samt att 

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för förslaget. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Om kommunfullmäktige går vidare med förslaget så anges en prövotid på 1 år, samt att 

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för förslaget. 

_____ 
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§ 388 Dnr 2020-000040 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 

ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 

att yttra sig.  

Redovisning aktuella medborgarförslag och motioner: 

 

Motioner    

Nummer Ankom Beskrivning  

2019-000568 2019-10-22 
Motion - Utökning av öppettider 
ÅVC  

2019-000566 2019-10-21 
Motion - Upphöra med LOV (lagen 
om valfrihetssystem)  

2019-000563 2019-10-20 Motion - Rädda Öppna förskolan  

2019-000507 2019-09-19 
Motion - Promenadväg från 
hälsocentralens parkering till havet  

2019-000505 2019-09-18 Motion - Trygghetsvandringar  

2019-000334 2019-06-12 

Motion - gång- och cykelbana 
mellan Resecentrum i Nordmaling 
och Ridskolan  

2019-000242 2019-04-04 

Motion - Personalekonomisk 
redovisning med hälsobokslut i 
samband med årsbokslutet 2019  

2019-000230 2019-04-01 Motion - Öreälvsleden   

2019-000229 2019-04-01 
Motion - Trottoar Kungsvägen till 
Kullen   

2018-000641 2018-11-26 Motion - Från utskott till nämnder  

    

Medborgarförslag   

Nummer Ankom Beskrivning  

2019-000649 2019-11-18 
Medborgarförslag - Övergångsställe 
mellan Resecentrum och Circle K  

2019-000441 2019-08-26 
Medborgarförslag - Tiggeriförbud i 
Nordmalings kommun  
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2019-000418 2019-07-29 
Medborgarförslag - Uppröjning 
mellan samhället och havet  

2018-000575 2018-10-22 
Medborgarförslag - kommunalt 
beredskapslager  

2018-000478 2018-08-02 
Medborgarförslag - Flytt av 
bostäder   

2018-000121 2018-02-28 

Medborgarförslag - Gratis träning 
och simning för äldre och seniorer i 
kommunens lokaler  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 
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§ 389 Dnr 88399  

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas kommunstyrelsen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar att de genomför, med anledning av 

utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas 

inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i 

landet, dnr 2020-517-730 

 

Arbetsmiljöverket har beslutat avsluta tillsynen av gruppboendena på Hemvägen och 

Kungsvägen, dnr 2019-312-020 och dnr 2020-313-020 

 

Skolverket har beslutat att godkänna den inlämnade slutredovisningen gällande 

samverkan mellan Skolverket och Nordmalings kommun inom ramen för uppdraget att 

genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever 

och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska, dnr 2017-379-047 

 

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Waldorfs skolans överklagan gällande avslag 

ansökan om tilläggsbelopp för elev, dnr 2020-248-605 

 

Rekommenderade läsårstider samt mötesplan från 2021 som fastställdes under 

Skolchefs- och presidiekonferensen den 8 oktober, dokid 95356 

 

Beslut att införa blockbetyg i NO för årskurs 6 Gräsmyrs skola, höstterminen 2021, 

dokid 95378 

 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Gräsmyrs skola, dnr 2020-

035-108 

 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Kyrkovallens skola, dnr 

2020-438-610 

_____ 

 


