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Närvarande 
 
Beslutande:  

Madelaine Jakobsson (C) 
Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby - Johansson (C) 
Chatarina Gustafsson (M) §§ 25-36 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 

 
 
Övriga:  

Ulf Månsson, kommunchef 
Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 27-28 
Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare, § 25, § 30 
Sophie Jakobsson, kollektivtrafiksamordnare, § 25 
Ann-Christine Fjellman, personalchef, § 31, § 34 

 Torsten Lindqvist, samhällbyggnadschef, §8, §§ 32-33 
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg, § 35 
Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 22 Dnr 96813  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska väljas att justera protokollet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) den 4 mars kl. 10:00.  
_____ 
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§ 23 Dnr 96814  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med förändring att dialog om folkhälsa flyttas till 
allmänna utskottet den 19 april. 
_____ 
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§ 24 Dnr 97564  

Information 

Sammanfattning av ärendet 
Bredbandsansvarig Tommy Oskarsson, 
- Bredbandsabonnemang med ökad hastighet efterfrågas av kunder. 
- Post och telestyrelsen efterfrågar en prioriteringsordning för de fastigheter som kostar 
mer än 20 000kr att ansluta till ett bredbandsnät. En karta över de fastigheter som ej 
ännu kan erbjudas bredbandsuppkoppling visas. 
 
Kommunchef Ulf Månsson,  
Övergripande information om bland annat; 
- Ökad smittspridning i regionen. 
- Ökat antal intensivvårdspatienter. 
- Ny hemsida väntas vara i bruk till sommaren.  
- Receptionens förändrade öppettider har hittills fungerat väl. 
- Arbetsmarknadsenheten har ett diversifierat uppdrag där nu tidigare integrationsenhet 
ingår. 
- Covid -19 påverkar industrier i närliggande kommuner, undersökning hur det ser ut 
för Nordmalings industrier kommer att genomföras. 
- Personalomsättning inom HR, ekonomiavdelningen. 
- Bygglovshandläggare och miljöinspektörer får en ökad arbetsbelastning under våren 
(sedan tidigare känt). 
- Krisledningsgruppen träffas kontinuerligt med löpande rapportering till länsstyrelsen 
 Västerbotten. 
- Sommarperioden indikerar mer "hemester", planerade insatser för kommunens 
vandringsleder nämns som en åtgärd för att möta hemestrarnas behov. 
- Ferietjänster, arbete pågår med frågan. 
_____ 
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§ 25 Dnr 97533  

Verksamhetsinformation - Kollektivtrafik 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiksamordnare Sophie Jakobsson informerar om utfallet för 2020, budget 
2021, förändringar angående hållplatser och busstrafik, problem med vändzonen vid 
Järnäsklubb där parkerande bilister hindrar bussarnas framkomlighet, av- och 
påstigningsplatser vid Lögdeå skola och vid skolan i Nordmaling ska ses över av 
arbetsmiljö- och säkerhetsskäl.  
Serviceresor har tidigare skötts av Region Västerbotten men sköts nu av Länstrafiken. 
Gällande restriktioner för kollektivtrafiken pga. corona så innebär detta att 8 platser per 
buss måste hållas tomma, samt att linjer längre än 15 mil endast får belägga 50 procent 
av platserna. 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
______ 
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§ 26 Dnr 2021-000089 002 

Representant Kommuninvests stämma 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ombud för Kommuninvest stämma den 15 april ska utses för att representera 
Nordmalings kommun.  

Beslutsunderlag 
Information Kommuninvests stämma, Kommuninvest 

Allmänna utskottets beslut 
Madelaine Jakobsson (C) väljs som ombud till Kommuninvests stämma.  
_____ 
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§ 27 Dnr 2021-000087 042 

Årsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om årsredovisningen för 2020. 
Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden är totalt 2,2 Mkr 
(gemensam service -0,4 Mkr samt sektor samhällsbyggnad 2,6 Mkr).  
Den skriftliga rapporten med kommunens sammantagna utfall kommer att finnas 
tillgänglig för kommunstyrelsen 2021-03-22. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 
______ 
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§ 28 Dnr 2021-000086 042 

Månadsrapport per februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport per februari månad redovisas vanligtvis i allmänna utskottet men på 
grund av att resultatet inte är färdigt vid mötestillfället den 1 mars så genomförs 
redovisningen endast i kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottets beslut 
På grund av att resultatet för februari månad inte är färdigställt så hanteras ärendet av 
kommunstyrelsen den 22 mars. 
_____ 
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§ 29 Dnr 2021-000090 042 

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 utskottens sammanträden kommer 
sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 

Återkoppling från sektorchefer 
Ulf Månsson, kommunchef, föredrar målområden inom gemensam services 
verksamhetsområden. 
Ulf lyfter fram två områden där det i dagsläget finns en övervägande risk att mål ej 
kommer att uppnås. Dessa är "fler invånare i kommunen" och att "fler bostäder byggs". 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, föredrar måluppfyllelse inom sektor 
samhällsbyggnad.  
Inom målområdet "medborgarnytta"  och "bra företagsklimat" så är ett flertal åtgärder 
påbörjade (ex. tjänst för felanmälan) men detta kommer sannolikt inte hinna 
synliggöras i nästkommande företagsranking från Svenskt Näringsliv. 
Samhällsbyggnadschef signalerar att det finns stora utmaningar med att hinna med och 
hantera det stora antalet bygglovsansökningar som inkommer under våren.  

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 30 Dnr 2021-000053 534 

Avgift för bredband 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare, redovisar möjliga förändringar i 
bredbandsabonnemang efter önskemål från kunder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bredbandssamordnare 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att abonnemang på 1 000 Mbit ska 
erbjudas med en månadsavgift på 400 kr med moms för privatpersoner och + moms för 
företag. 
_____ 
 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Sida 
13(19) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 31 Dnr 2021-000083 026 

Medarbetarenkäten 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Ann-Christine Fjellman informerar om resultatet från medarbetarenkäten 
2020.  
Medarbetarenkäten genomfördes senast 2018, och en jämförelse av resultatet mellan de 
två åren visar att medarbetarna är något mer nöjda med sina arbetsuppgifter, 
servicefunktioner, ledarskap och informationsflöden och kompetensutveckling år 2020. 
Medelvärdet för nöjdhet med Nordmalings kommun som arbetsgivare har dock sjunkit 
mellan åren.  
Gällande diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier så har en utbildning 
genomförts med samtliga anställda. Det förebyggande arbetet kommer att fortgå i 
verksamheterna. 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 32 Dnr 2021-000039 253 

Försäljning av industrimark 

Sammanfattning av ärendet 
ATV Bågen i Nordmaling AB önskar köpa industrimark av Nordmalings kommun för 
sin verksamhet. Ett markområde inom kvarteret Minken, efter Åsgatan i Nordmaling, är 
identifierat för ändamålet. Markområdet omfattar ca 6035 kvadratmeter till ett 
föreslaget försäljningspris på 26 kr/m2.  
Kvarteret Minken är detaljplanerat för småindustri. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Förslag köpekontrakt 
Bilaga markområde 
Detaljplan Minken 

Allmänna utskottets beslut 
Markområdet inom kvarteret Minken säljs enligt föreslaget köpekontrakt. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, köpare 
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§ 33 Dnr 2019-000418 339 

Svar på medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och havet 

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag anmäldes i kommunfullmäktige 2019-09-23. 
”Jag skulle vilja se en rejäl uppröjning/gallring mellan samhället och havet precis som 
ni gjort vid vårdcentralen/tallbacken och havet. 
En sådan åtgärd skulle väsentligt öka på Nordmaling som ett attraktivt samhälle att 
bosätta sig i samt att vi gör ju reklam som samhället nära havet. 
Om man öppnade på ända ifrån Rödviksområdet ända bort till sjukhemmet så skulle 
större delen av samhället få havsutsikt, och det är idag väldigt lockande för en tilltänkt 
inflyttare och skulle öka på värdet av att bo i Nordmaling. 
Det skulle också ge värdefulla arbeten till ungdomar/arbetslösa med röjningsarbeten, 
jag bor själv på Rödviksberget och får allt som oftast höra hur fint det är när man ser 
samt bor vid havet” 
Under våren 2020 påbörjades och utfördes röjningsåtgärder i området mellan 
Rödviksvägen, Puttesväg, Rödviksberget, Notholmen. Arbetet utfördes av Norra Skog 
där Nordmalings kommun är medlemmar och åtgärden skedde under överinseende av 
Skogsvårdsstyrelsen och enligt Nordmalings kommuns skogsvårdsplan. Då området 
inte är detaljplanelagt gäller skogsvårdslagen och ett minimum är cirka 1000 stammar 
per hektar. En fortsatt utglesning av beskuggande grov granskog är planerad till vintern 
2021. Skogsåtgärden kommer även att omfatta området Hamngatan, puttesväg, 
Rödviksvägen och nästan fram emot Fjärrvärmeverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, fastighetschef 
Protokollsutdrag 2019-09-23 § 176 
Medborgarförslag -Uppröjning mellan samhället och havet 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat 
då åtgärder enligt förslag i medborgarförslaget är påbörjade. 
_____ 
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§ 34 Dnr 2020-000525 029 

Svar på motion - registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har anmälts av Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist – Brömster 
(L): 
" Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i staten, i en kommun, i en region, i 
ett företag eller i en organisation, på begäran av den som erbjuder anställningen, visa 
upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister, om arbetet 
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn,. När det gäller verksamheter för 
personer 18 år och äldre, finns inte samma krav men det finns möjlighet för 
arbetsgivaren att be om ett utdrag. 
I ett remissvar till regeringen angående utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet” 
(SOU 2014:48), ställde sig bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra 
registerutdrag. Myndigheten för delaktighet (MFD) har i ett remissvar till 
utredningen ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat 
författningsstöd” (SOU 2019:19), ställts sig positiv till utredningen, men ifrågasatt 
om utdraget ska vara frivilligt för arbetsgivaren, samt föreslagit att utdragen ska 
omfatta alla anställda som kommer i direkt kontakt med brukaren eller dennes hem. 
Det är viktigt att ett utdrag ur belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till grund 
för en anställning, utan måste vara en del i en sammanlagd avvägning om personen 
är lämplig att arbeta i en viss miljö. Ett brott kan ligga långt tillbaka i tiden, personen 
kan ha förändrats och lämnat kriminalitet bakom sig,  och/eller är på väg ut i 
arbetslivet och så vidare. Denna sammanlagda bedömning ligger – och ska ligga – 
hos den som ansvarar för rekryteringen. 
MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa bördan 
skulle bli stor för arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en trygg boendemiljö. 
MFD menar att hög personalomsättning med korttidsvikariat med mera, snarare talar 
för att registerutdrag är en viktig del i rekryteringsprocessen. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 
att kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun, vid tillsättning av tjänster 
inom vård, omsorg, LSS ska be om ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med 
motionens intentioner." 
 
Från kommunens tjänsteorganisations ledningsgrupp råder enighet om att avråda från 
beslut att begära utdrag ur belastningsregistret där det saknas lagstöd.  
Däremot så kommer sektor omsorg att med anledning av satsningen ”Heltid som 
norm”, begära utdrag ur belastningsregistret från samtliga anställda som kan komma ett 
arbeta på LSS-verksamhetens korttidsboende, som tar emot barn under 18 år.  



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

Sida 
17(19) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, personalchef 
Motion, Jörgen Forsgren (L) 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.  
_____ 
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§ 35 Dnr 2021-000078 042 

Barnbokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 
Barnkonventionen syftar till att stärka barnets roll, såväl i familjen som i samhället.  
Nytt för år 2020 är att Nordmalings kommun tar fram ett barnbokslut som är en 
sammanställning av verksamheternas olika mål, insatser och resultat under det gångna 
året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa hur beslut och insatser har haft effekt för 
barn och unga i Nordmalings kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Barnbokslut 2020, kommunstrateg 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunstyrelsen godkänner barnbokslut för 2020 samt överlämnar barnbokslutet till 
kommunfullmäktige som information. 
_____ 
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§ 36 Dnr 96815  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Information om förändringar i arbetet med att överföra kvotflyktingar, Migrationsverket 
Vidarebosättningsprogrammets fördelning, Migrationsverket 
_____ 
 
 


	Val av justerare och tid för justering
	Sammanfattning av ärendet
	Allmänna utskottets beslut

	Fastställande av föredragningslistan
	Sammanfattning av ärendet

	Information
	Sammanfattning av ärendet

	Verksamhetsinformation - Kollektivtrafik
	Sammanfattning av ärendet
	Allmänna utskottets beslut

	Representant Kommuninvests stämma 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Årsredovisning 2020
	Sammanfattning av ärendet
	Allmänna utskottets beslut

	Månadsrapport per februari 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Allmänna utskottets beslut

	Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Återkoppling från sektorchefer
	Allmänna utskottets beslut

	Avgift för bredband
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Medarbetarenkäten 2020
	Sammanfattning av ärendet
	Allmänna utskottets beslut

	Försäljning av industrimark
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Svar på medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och havet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Svar på motion - registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Barnbokslut 2020
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Allmänna utskottets beslut

	Meddelanden
	Sammanfattning av ärendet


