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Närvarande 
 

Beslutande: Madelaine Jakobsson (C), ordförande 

 Kerstin Sjöström (C) 

 Ann-Kristin Strandman (C) 

Petronella Johansson (C), ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

Tomas Johansson (FD), ersätter Anna-Karin Lundberg (KD) 

 Chatarina Gustafsson (M) 

 Grethel Broman (S) 

 Billy Moström (S) 

 Anders Olsson (S) 

 Mikael Larsson (SD) 

 Anna-Britt Coe (V) §§ 199-204, § 206, §§ 214-217, §§ 219 

 Gerd Lindgren (S) ersätter Anna-Britt Coe (V) §205, §§ 207-213, § 218 

 Monica Jonsson (FD) 

   

 

 

 

Ej beslutande: Östen Strömberg (L), insynsplats 

Gerd Lindgren (S, ej tjänstgörande ersättare (se beslutande för 

tjänstgörande paragrafer) 

 

 

 

Övriga: Harry Lönnebacke, IFO-chef § 202 

 Christer Joald, rektor vuxenutbildning § 202 

 Jonas Wallin, ekonomichef § 203 

 Ulf Månsson, kommunchef § 202 

 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 220- 227  

 Thomas Berglund, barn- och utbildningschef §§ 203- 205 

 Andreas Witt, socialchef §§ 203- 205, §§ 207 - 214 

 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare §§ 215-216 

Robert Hansson, VA-chef, Vakin § 218 

 Per Sundström, renhållningschef, Vakin, § 219 

 Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 213 
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§ 199 Dnr 97022 

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

______ 
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§ 200 Dnr 96817 

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande förändringar sedan kallelsen skickades ut; 

Ärenden som läggs till föredragningslistan: 

- Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om  parkeringsavgifter 

- Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om parkering för parkeringsplats 

vid Backvägen 

- Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkeringen 

vid Backvägen 

______ 
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§ 201 Dnr 96818 

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) justerar protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) den 

30 november kl. 14:00. 

_____ 
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§ 202 Dnr 96816 

Information 

Presentation av nya medarbetare 

- Harry Lönnebacke, chef för individ- och familjeomsorgen  

- Christer Joald, rektor vuxenskolan 

 

Ulf Månsson, kommunchef, informerar om: 

- Nordmalings camping 

Renoveringar pågår och säsongen kommer att starta i och med rally VM i februari 

2022.  

- Covid-19 läget  

Information om aktuellt smittoläge delges. 

- Agenda 2030  

Mer ingående information om hur kommunen arbetar med Agenda 2030 delges i 

februari 2022. 

- Polisen.  

Personalomsättning bland de lokala poliserna.  

- Delaktighetsveckan 

Information om aktiviteten som anordnats av Länsstyrelsen Västerbotten. 

- Digitala Västerbotten 2021  

Kompetensutveckling som genomförs 7-8 december.  

- Aktiviteter och föreningar  

Träff med föreningslivet har genomförts för att diskutera kommande aktiviteter såsom 

Rally VM, fiske- och fritidsmässa, Nordmalings marknad, finansieringsmodeller och 

Vision 2030. Framtida behov och samarbeten diskuterades också med föreningarna.  

- Trafikverket och Umeregionen  

 Umeåregionens kommuner har tillsammans upprättat en skrivelse där den nu rådande 

situationen berörs.  

- Dialogmöte med Inera  

För att öka dialogen kring kommunernas behov och möjligheten att skapa nytta med 

Ineras tjänster, ska Inera och SKR framöver ha regelbundna dialogmöten med 

kommuner.  
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Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist,  

- Byggnation ny förskola  

Löper enligt plan, målsättning enligt plan är att tak ska vara lagt innan jul. 

- Notholmen,  

Detaljplan för Notholmen ligger ute för granskning och kommer tas upp för beslut i 

början av 2022.  

- Återkoppling om läget i Hörnsjö efter bilbränderna 

  

 

Madelaine Jakobsson (C) 

- Olofsfors bruksmuseum, ny rekrytering för halvtidsprojektledare är genomförd och en 

till halvtidsprojektledare rekryteras inom kort.  

- Luciakröning genomfördes söndagen den 28 november  

- Information inför kommunstyrelsens presidiums träff med revisionen 

Redovisning av de svar som lämnas till revisionen utifrån de frågor som ställts till 

presidiet. Bland annat så lyftes det ekonomiska läget, det kontinuerliga arbetet med 

måluppfyllelse, internkontrollarbetet och hur man arbetar med sjukfrånvaro. 

_____ 
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§ 203 Dnr 2021-000465042 

Månadsrapport per september och oktober 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens  resultat per oktober uppgår till +14,8 Mkr (jmfr +13.4 Mkr i september). 

Det starka resultatet är främst en effekt av fortsatt stark statsbidragsfinansiering samt 

positiv slutskatteavräkning för dels 2021 men även en korrigeringspost för stärkt 

slutskatteavräkning för 2020.  

Verksamhetens nettokostnader uppgår till  415,9 Mkr efter 10 månader vilket är 0,4 

Mkr högre än september 2020. Verksamhetens intäkter uppgår till 71,0 Mkr vilket är 

14,6 Mkr lägre än föregående år.   

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 2,0 Mkr mellan perioderna. 

Effekten av verksamhetsövergång till Vakin påverkar verksamhetens intäkter och 

kostnader med -16,6 Mkr jmf med 2020. Nettokostnadseffekten av 

verksamhetsövergången är i övrigt neutral. 

Resultatet för sektorerna uppgår till -5,2 Mkr jämfört med budget per sista september. 

Sektorernas resultat är 3,6 Mkr starkare jämfört med samma period föregående år.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september och oktober 2021,  ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, september, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, oktober, ekonomichef 

Protokollsutdrag 2021-11-10 

Protokollsutdrag 2021-11-09 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per september och oktober 2021 godkänns. 

_____ 

Skickas till: ekonomiavdelningen 
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§ 204 Dnr 2021-000090042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 

genom månads- och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 

verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden, än de 

ekonomiska målområdena, så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 

utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 

innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 

utskottens mål och resultatmått framgår. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar 

kommunchef samt sektorchefer nivån av måluppfyllelse inom respektive sektor och 

problematiserar de delar som bedöms svårare att nå. 

 

De mål som lyfts fram som mer problematiska att uppnå enligt: 

Kommunchef, Ulf Månsson 

- Bostadsbyggandet 15-25 lgh/år 

- Maximalt utnyttjande av EU-medel 

- Växa med 75 personer per år 

 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist 

Läget oförändrat där arbetet kommer fokuseras på upphandling av mobilnät och 

gatuunderhåll där sektorn ska vara mer aktiv nästa år, ekonomin är i balans i år men 

energikostnaderna kommer påverka framöver. Pandemipåverkan på tillsyn inom 

prioriterade områden inom miljö och livsmedel.   

 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund 

Den varierande sjukfrånvaron har varit utmanande. 

För kommande år kommer det vara lägre statsbidrag inom bland annat förskola och det 

kommer ske volymökningar inom förskolan. Just nu är kö till förskolan en utmaning i 

väntan på ny förskolebyggnad. Strategier och prognoser behöver tas fram för framtiden 

för att säkra kvaliteten i verksamheterna. 

Barn- och utbildningschef redovisar löpande uppföljning av enkätresultat (barn och 

elevers trygghet och studiero i skolan samt föräldraenkät). Resultaten visar just nu på 
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att ökat arbete krävs gällande studiero i klassrummen samt bilden av Nordmalings 

kommuns skolor hos vårdnadshavare.  

 

Socialchef, Andreas Witt 

Enkätsvaren för brukarenkäten gällande äldreomsorgen dröjer till februari. 

Enkätsvaren för brukarenkäten gälande LSS och IFO har börjat levereras sina rapporter 

och det som hittills har släppts så ser det bra ut för Nordmalings kommun. Resultaten 

presenteras framöver. 

Gällande nettokostnadsavvikelserna inom individ- och familjeomsorgen så har 

ändringar i delegationsordningen genomförts där sociala utskottet beslutar om köp av 

externa platser.  

Minska avvikelserna inom medicingivning genom digitalisering av medicinering inom 

särskilt boende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

Protokollsutdrag 2021-11-09 

Protokollsutdrag 2021-11-10 

Verksamhetsplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 205 Dnr 2021-000478041 

Information - Verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 har ett arbete med att ta fram nya strategiska mål samt ett nytt 

styrkort pågått, dessa ska bl.a. synliggöras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 

2022. Under dagens sammanträde redovisar kommunchef utkastet till verksamhetsplan 

2022 samt styrkort för respektive sektor. Verksamhetsplanen kommer att fastställas av 

kommunstyrelsen den 13 december. 

Beslutsunderlag 

Utkast – Verksamhetsplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 206 Dnr 2021-000280259 

Processbeskrivning Nordmalings kommun och Statens 

bostadsomvandling (SBO) 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har ingått en avsiktsförklaring med Statens bostadsomvandling 

(SBO) för att möjliggöra omvandling av fastigheter till boende för äldre. 

Kommunstyrelsen uppdrogs i samband med detta att komma överens med 

Nordmalingshus AB om hur arbetet ska ersättas.  

Nordmalingshus VD föreslås som projektledare samt att upparbetade kostnader 

avseende projektledaruppdraget debiteras Nordmalings kommun. Projektledaruppdraget 

ska uppgå till max 40 timmar/månad och avse den tid som krävs för Nordmalings 

kommuns del i avsiktsförklaringen. Den del i projektledaruppdraget som innebär 

utredning kring Nordmalingshus förutsättningar att teckna ett långsiktigt hyresavtal 

med SBO ingår i Nordmalingshus ordinarie uppdrag och ska ej debiteras Nordmalings 

kommun. Nordmalingshus VD föreslås även utses till beställarombud för Nordmalings 

kommun.  

Kostnader för upphandlade konsulter kommer att lyftas över till projektet om det 

beslutas att kommunen fullföljer förstudien. Dock kan upparbetade kostnader för 

Nordmalingshus del ej flyttas över till projektet. Det är kostnader som Nordmalings 

kommun får bära. 

Efter projektavslut redovisas upparbetade projektkostnader samt förslag till köpeavtal 

gällande fastighetsförvärv. Vidare ska även förslag till hyresavtal mellan 

Nordmalingshus AB samt SBO redovisas som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef/samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

Protokollsutdrag 2021-06-28 

Undertecknad - Avsiktsförklaring Nordmalings kommun och SBO 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Processkartläggning SBO antas i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. 

2. VD för Nordmalingshus AB utses till projektledare samt beställarombud för 

Nordmalings kommuns. 

_____ 

Skickas till: Nordmalingshus, ekonomiavdelning (fk) 
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§ 207 Dnr 2021-000461047 

Statlig habiliteringsersättning för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

För 2021 budgeterades habiliteringsersättningen á 30 kronor per heldag och 15 kronor 

per halvdag. Detta finansieras delvis med det statsbidrag som Nordmalings kommun 

förväntades beviljas. Nu har Nordmalings kommun fått ytterligare 73 739 kronor vid 

omfördelning av statsbidraget. Habiliteringsersättningen kan bara användas för att höja 

eller bibehålla den beslutade ersättning vilket gör att habiliteringsersättningen behöver 

höjas tillfälligt för 2021, så att hela statsbidraget kan delas ut. Modellen för att höja 

ersättningen är att vid årets slut undersöka närvaron hos var och en av deltagarna och 

därefter fördela det utökade statsbidraget. Det gör att den exakta höjningen i dagsläget 

är svår att bedöma. Verksamheten behöver vid årets slut fördela ersättningen så att 

statsbidraget används fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Utbetalningsredovisning, socialchef 

Protokollsutdrag 2021-11-09 

Kommunstyrelsens beslut 

En tillfällig höjning av habiliteringsersättningen genomförs för år 2021 och 

verksamheterna ansvarar för att hela statsbidraget används utifrån närvaro. 

_____ 

Skickas till: enhetschef LSS, socialchef 
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§ 208 Dnr 2021-000482047 

Möjlighet att använda äldreomsorgslyftet 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 erhöll Nordmalings kommun 3.209.597 kronor i statsbidrag för 

äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet kan användas till att höja kompetensen för 

redan anställd personal så att utbildningsnivån undersköterska kan nås. Statsbidraget 

hjälper kommuner genom att ersätta kostnaden för den tid medarbetaren går på 

utbildning. Utbildningskostnaden kan dock inte finansieras av statsbidraget.  

Sektor omsorg har genom förvaltningsanslaget betalat cirka 255.000 kronor för 2021 

till utbildningsanordnare. Genom att pengar saknas för själva utbildningsinsatsen 

behöver Nordmalings kommun betala tillbaka äldreomsorgslyftspengar motsvarande 

2,4 Mkr för 2021. Om sektor utbildning istället kunde genomföra utbildningen lokalt 

med egen anställd vårdlärare skulle samtliga ej utbildade undersköterskor inom 

äldreomsorgen kunna erbjudas utbildning för äldreomsorgslyftspengar för 2022. En 

vårdlärare på halvtid förväntas kosta 300.000 kronor att anställa och kan finansieras 

genom flytt av ramtilldelade medel från sektor omsorg till sektor utbildning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag 2021-11-09   

Kommunstyrelsens beslut 

Statsbidraget ska användas år 2022 och 300.000 kronor flyttas därmed från sektor 

omsorg till sektor utbildning så att en vårdlärare på halvtid kan anställas under 2022. 

_____ 

Skickas till: sektorchef barn- och utbildning samt omsorg, ekonomiavdelningen 
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§ 209 Dnr 2021-000477750 

Strategiska anställningar 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet har tagit fram helårsekvivalenter för Nordmalings kommun. 

Dessa visar att Nordmalings kommun har utmaningar inom området arbetslöshet och 

försörjningsstöd. För att minska arbetslösheten och individers beroende av ekonomiskt 

bistånd, så kallat försörjningsstöd, behöver medborgare komma i arbete. En modell för 

att möta den uppmärksammade risken är att använda strategiska anställningar för att 

minska andelen individer med försörjningsstöd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Underlag utbetalningar jan-sept försörjningsstöd 2021 2021-11-15 

Protokollsutdrag 2021-11-09  

Helårsekvivalenter 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Socialchef uppdras att utreda på vilket sätt strategiska anställningar kan användas i 

Nordmalings kommun. Återkoppling begärs till kommunstyrelsens sammanträde den 

31 januari 2022. 

______ 

Skickas till: socialchef, kommunchef 
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§ 210 Dnr 2021-000460701 

Ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 

15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, skickas rekommendation 

till beslut gällande överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Förslag på ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,  

Nuvarande politisk överenskommelse, 2017 

Rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region Västerbotten 

och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta den nya överenskommelsen mellan Region 

Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. 

_____ 

Skickas till: Andreas Witt, socialchef 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator, Region Västerbotten 

britta.edstrom@regionvasterbotten.se 

 

 

mailto:britta.edstrom@regionvasterbotten.se
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§ 211 Dnr 2021-000011739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun 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: 

Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över 

hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom 

tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 

beslut. 

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

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

månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet 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 ej verkställda beslut enligt LSS 2021-09-30 enligt 28 h § LSS 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021-

09-30 enligt 28 h § LSS. 

_____ 
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§ 212 Dnr 2021-000010739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 

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

månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 

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. 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 ej verkställda beslut enligt SoL 2021-09-30  

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-

09-30 överlämnas till kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL 

_____ 
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§ 213 Dnr 2021-000455299 

Ställningstagande till alkohol i kommunens lokaler 

Sammanfattning av ärendet 

Medhavd alkohol är för nuvarande inte tillåten att förtära i kommunens lokaler. Efter 

externa förfrågningar om att hyra kommunens lokaler utanför kontorstid där ev. 

förtäring av alkohol kan ske, så behöver kommunstyrelsen ta ställning till om sådan 

förtäring ska vara möjlig. Ett förslag till riktlinje som medger en lämplighetsbedömning 

om möjlighet att förtära medhavd alkohol presenteras kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Riktlinje – Lämplighetsprövning gällande undantag från förbud att  medhava och 

förtära  alkohol i kommunala lokaler, kommunstrateg 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinje - Lämplighetsprövning gällande undantag från förbud att  medhava och förtära  

alkohol i kommunala lokaler återremitteras till sammanträdet den 13 december för att 

komplettera med skrivning om utökad restriktivitet särskilt i lokaler i nära anslutning 

till barn- och ungdomsverksamhet. 

_____ 

Skickas till: kommunstrateg 
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§ 214 Dnr 2021-000012026 

Information om sjukskrivningstal 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Ann-Christine Fjellman informerar om att sjukfrånvaron ökat, vilket 

troligtvis är en konsekvens av att medarbetare sjukanmäler sig, allt enligt rådande 

rekommendationer,  vid förkylningssymptom.   

Långtidssjukskrivna utgör 38 procent av den totala sjukfrånvaron. 

 

Arbetsmiljöarbetet i Nordmalings kommun 

Personalchef informerar om hur HR-enheten arbetar med stötta arbetet med att främja 

arbetsmiljön. Detta innefattar bland annat att stötta genomförandet av skyddskommittér, 

arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsronder och medarbetarenkät (årligen från 

2022). HR har varit ansvariga för införande av KIA, systemet för arbetsskador och 

tillbud, samt deltagit i projektet ”Sunt arbetsliv”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 215 Dnr 2021-000493841 

Information om aktivitet Rally-VM 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivssamordnare Conny Nordendahl informerar om en planerad aktivitet för ca 

200 000 kr (ryms inom kommunstyrelsens budgeterade medel för projekt och turism) 

för att stimulera besöksnäringen och för en möjlighet att marknadsföra Nordmaling i 

samband med Rally VM 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 216 Dnr 2021-000013140 

Information från näringslivsutvecklare 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivssamordnare Conny Nordendahl informerar om  

- Julmarknad genomfördes i Rundvik av föreningsliv och företagare 

- Fortsatt påverkan av covid för företagarna och industrin avseende transporter och 

tillgång till varor  

- Återkoppling Näringsliv i samverkan (NIS) 

- Återkoppling om godsterminalen  

- Återkoppling Olofsfors bruksmuseums stiftelse  

 

Nettomarginalen för företagare ökar i Nordmaling. Rikssnittet är på ca 5 procent och  

för Nordmaling ligger det i nuläget på ca 8 procent. Näringslivssamordnare ska 

undersöka vad som ligger bakom denna ökning och återkommer med ytterligare 

information. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 217 Dnr 2021-000492041 

Investerings- och driftbudget Nordmalings camping 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun förvärvade 2021-10-01 fastigheten Rödviken 2 i syfte att 

utveckla besöksnäringen i kommunen. Fastigheten har behov av omfattande underhålls- 

och investeringsåtgärder. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från verksamheten och 

fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan. I förslaget finns 

prioriterade åtgärder för att iordningställa campingstugor, lägenhetshus samt servicehus 

i ett skick som gör att anläggningen blir uthyrningsbar under 2022. 

För att realisera uppdraget att utveckla campingområdet beräknar verksamheten att det 

finns ett behov av tillskjutande investeringsmedel för perioden 2022-2024. Det totala 

investeringsbehovet inom en treårsperiod beräknas uppgå till 6,0 Mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Bilaga 1, investeringsbehov 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1.Att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta skattemedel till verksamhetens driftbudget 

för 2022. Medlen belastar kommunstyrelsens budgeterade buffert för 2022. 

2. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för 

2022 med 3,0 Mkr. 

______ 
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§ 218 Dnr 2021-000502452 

Taxa för avfall 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Vakin har lämnat förslag på taxor för avfall till det av Nordmalings 

kommun helägda bolaget Nordva. Nordvas styrelse överlämnar ett förslag till 

taxeunderlag till kommunstyrelsen för beredning. Taxorna föredras av Vakins VA-chef 

Robert Hansson. Taxorna fastställs i kommunfullmäktige den 13 december.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Nordmalings 

kommuns renhållningsordning vilken fastställs av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokoll, Nordva 2021 

Förslag taxor, Nordva  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta taxor för de tillkommande tjänsterna; akut 

slamtömning, underhållsspolning i samband med slamtömning samt de tjänster som 

avser returpapper i enlighet med förslaget i taxedokumentet.  

Övriga taxor inom området renhållning anmäls till fullmäktige. Detta eftersom inga 

förslag om ökningar, utöver de fastställda 4 procent som Nordvas styrelse har rätt att 

besluta om, föreslås.   

 

______ 
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§ 219 Dnr 2021-000503346 

Taxa för vatten och avlopp 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Vakin har lämnat förslag på taxor för vatten och avlopp till det av 

Nordmalings kommun helägda bolaget Nordva. Nordvas styrelse överlämnar ett förslag 

till taxeunderlag till kommunstyrelsen för beredning. Taxorna föredras av Vakins 

renhållningschef Per Sundström och fastställs av kommunfullmäktige den 13 december. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Nordva 

Förslag – Taxa för vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att årligen reglera uttaget av anläggningsavgifter, 6 § i ”Taxa för Nordmalings 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, med 20 procent årligen från 2022 

till och med 2024 (VA-taxa 210501). 

2. Att reglera uttaget av brukningsavgifter för allmänna vattentjänster med 6 procent , 

11 § i ”Taxa för Nordmalings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, 

2022-01-01 (se bilaga, VA-taxa Nordmaling 210501).  

_____ 
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§ 220 Dnr 2021-000421 

Försäljning del av fastighet  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet publiceras ej. 

 

_______ 
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§ 221 Dnr 2020-000187253 

Försäljning av fastighet 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet publiceras ej. 

 

_______ 
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§ 222 Dnr 2021-000426253 

Försäljning av mark 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet publiceras ej. 

 

_______ 
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§ 223 Dnr 2021-000064009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 

inom 1 års tid 

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.  

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 

kommunfullmäktige: 

2020-

483 

311 2020-

10-04 

Christer 

Johansson 

Medborgarförslag - 

Farthinder Hamngatan 

Niklas 

Jonsson 

2020-

478 

009 2020-

10-02 

Anna 

Petschler 

Medborgarförslag - Tjänst 

för felanmälan 

Jakob 

Norstedt 

2020-

476 

319 2020-

09-30 

Anna 

Petschler 

Medborgarförslag - 

Trafiksäkerheten på 

Skolgatan i Rundvik 

Niklas 

Jonsson 

2020-

334 

739 2020-

06-16 

Monica 

Jonsson (FD) 

Motion - 

Äldreombudskontakt 

Andreas 

Witt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna vidare handläggning i ärenden som redovisas 

ovan. 

_______ 
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§ 224 Dnr 2021-000505316 

Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för 

parkeringen vid Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt 

område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom 

tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. 

Detta ärende behandlar lokal trafikföreskrift för betalparkering efter Backvägen. 

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 

avgiftsplikt för parkeringsplats vid Backvägen. 

______ 
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§ 225 Dnr 2021-000506316 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om  

parkeringsavgifter 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit parkeringsmöjligheter vid 

Resecentrum i Nordmaling, för personer som reser kollektivt och nyttjar resecentrum. 

Avgift för parkering vid motorvärmarstolpe har erlagts halvårsvis och motsvarande 

parkeringskort har utfärdats. I samband med att biljett/kafeteriaverksamheten lades ner 

upphörde det rådande betalsystemet, kontant betalning i kafeterian.  

I framtagande av nytt format för betal/biljetthanteringssystem tillkommer under det 

senaste året en ökad efterfrågan att parkera och betala för kortare tidsperioder, 

exempelvis vid ökat inslag av distansarbete. Införandet av ett elektroniskt 

parkeringssystem med en dygnsbaserad taxa har därför beslutats i kommunstyrelsen i 

oktober 2021. 

Införandet av dygnsbaserad taxa medför att lokala trafikföreskrifter ska upprättas. I 

framtagandet av lokala trafikföreskrifter identifieras i sin tur behov av att upprätta 

zonindelade taxor, för att tydligt beskriva och synliggöra var avgiftsbelagda 

parkeringsplatser tillämpas.  

Zonindelade taxor för avgiftsbelagd parkeringsplats föranleder en revidering av 

fullmäktige beslutat taxa för parkeringsplats vid Resecentrum.  

Taxor för avgiftsbelagda parkeringsplatser föreslås enligt föreslagna lokal 

trafikföreskrifter för parkeringsavgifter i Nordmalings kommun. 

Taxa A representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för motorvärmarstolpe.  

Taxa B representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för elladdstolpe. 

Tillämpningen av avgiftsbelagda parkeringsplatser regleras genom upprättande av 

områdesspecifika lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkeringsavgifter. 

______ 
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§ 226 Dnr 2021-000507316 

Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om parkering för 

parkeringsplats vid Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt 

område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom 

tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. 

Detta ärende behandlar föreslagen lokal trafikföreskrift för avgiftsfriparkering efter 

Backvägen.  

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering för parkeringsplats vid Backvägen. 

_____ 
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§ 227 Dnr 2021-000418261 

Riktlinje för arrenden 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har under en längre tidsperiod tecknat arrendeavtal för delar av 

kommunens mark, exempelvis jordbruksarrende för åkermark eller lägenhetsarrende för 

klubbstugor, vedförråd eller bodar. För att få struktur på arrendeförhållandena så är 

Nordmalings kommun i behov av en riktlinje för arrenden.   

Beslutsunderlag 

Förslag – Riktlinje arrenden 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinje för arrenden bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 

2022.  

__________ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 228 Dnr 2021-000154214 

Svar på medborgarförslag - Översyn detaljplan för Olofsfors bruk 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om ändring av detaljplan för att inrymma bostäder på Olofsfors 

bruk, angränsande till industriområdet, har inlämnats. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

Skrivelse Översyn detaljplan för Olofsfors bruk 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Bilaga 1. 

Bilaga 2. 

Bilaga 3. 

Protokollsutdrag 2021-01-12 

Medborgarförslag - Översyn detaljplan för Olofsfors bruk, dokid 98612 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget avslås med anledning av att det inte finns stöd för 

detaljplaneändring eller beviljande av bygglov med inriktning mot bostäder på 

fastigheten Olofsfors 1:34.  

______ 

Skickas till: förslagsställaren, samhällsbyggnadschef 
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§ 229 Dnr 2021-000036009 

Kurser och konferenser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inga kurser och konferenser har inkommit för beslut.  

_____ 
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§ 230 Dnr 2019-000025002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Protokollsutdrag allmänna utskottet, § 109, § 111, § 114 

Protokollsutdrag sociala utskottet, § 101, § 107, § 113 

 

Delegationsbeslut fattade av socialchef Andreas Witt, 

Föra talan i allmän domstol, dokid 102375, 2021-11-22 

Teckna överenskommelse, dnr 2021-481-133, 2021-11-05 

 

Delegationsbeslut fattade av barn- och utbildningschef Tomas Berglund, 

Skolskjuts, dokid 102372, 2021-11-23 

Skolskjuts, dokid 101824, 2021-10-21 

 

 

Brådskande beslut, kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson 

Överklagan av dom, dnr 2021-501-133, 2021-11-17 

Köp av vårdplats, dnr 2021-407-786, 2021-11-11 

 

Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist 

Ändring av körväg, lokal kollektivtrafik, dnr 2021-468-536, 2021-10-27 

 

_____ 
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§ 231 Dnr 96819 

Meddelanden 

En överenskommelse har undertecknats mellan Nordmalings kommun och Umeå 

kommun avseende andelstal för ensamkommande barn (EKB), dnr 2021-481-133 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 

användandet av statsbidrag för läxhjälp för året 2020 utan återkrav, dnr 2021-472-047 

 

Skolverket har beslutat att Nordmalings kommun ska återbetala del av det beviljade 

statsbidraget gällande likvärdig skola för året 2020, dnr 2020-181-047 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 

användandet av statsbidrag för entreprenörskap i skolan för året 2020 utan återkrav, dnr 

2020-307-047 

 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition för statsbidrag för 

lovskola för året 2021, dnr 2021-473-047 

 

Protokoll, Beredning för regional utveckling, 2021-10-13 

 

Protokoll, Primärkommunala beredningen, 2021-11-11  

 

Revisorernas granskning av delårsrapport, revisorerna 

 

______ 

 


