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Närvarande: 

 

Madelaine Jakobsson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Alexander Landby Johansson (C) 

Staffan Nyblom (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Mikael Larsson (SD) 

Tomas Johansson (FD) ersätter Monica Jonsson (FD) 

Petronella Johansson (C) ersätter Niklas Vestermark (V) 

 

Övriga: 

Ulf Månsson, kommunchef 

Karolina Filipsson, trafikstrateg, Region Västerbotten, § 152 

Ann-Christine Fjellman, personalstrateg, §§ 155 - 158 

Alexandra Häggkvist, personalstrateg, §§ 155 - 158 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef § 154,§§  170 – 171, 

§§173 - 176 

Ann-Sofie Appelblad, socialchef, § 154, §§ 160 – 169 

Linda Engström, miljöinspektör, § 180 - 181 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, § 154, §§ 182 - 184  

Conny Nordendahl, näringslivssamordnare, § 178 

Curt Byström, räddningschef, § 185 

Maria Syd, sekreterare   
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§ 150 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare ska utses att justera protokollet jämte ordförande den 28 mars kl. 09:00 på 

kommunhuset.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) kl. 09:00 den 28 mars på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 151 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Eventuella förändringar av föredragningslistan ska redovisas och fastställas. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden läggs till föredragningslistan; nr 8. Fördelning av strukturpengar, nr 

35. Uppdrag om att förhandla om förutsättningar för markanvisningsavtal - Notholmen, 

nr 44. Initiativärende - ovårdade tomter, byggnader, bilar samt nr 45 Initiativärende - 

intraprenad. 

Följande ärenden utgår från föredragningslistan: Trafikbeställning linje 110, 

Information från näringslivssamordnare samt Information - Förberedelser för 

ombyggnation Omega [förberedelser för invändig rivning Levar 1:202].  

_____ 
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§ 152 Dnr 82574  

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Deltagande i Svenskt Näringslivs inspirationsdag 

- Deltagande i Sveriges kommuner och landstings (SKL) utbildning att "Leda 

tillsammans" för kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. 

 

Ulf Månsson, kommunchef informerar bland annat om: 

- Pågående processer som exempelvis; e-tjänster, medarbetarsamtal, skyddsrond,  

informationssäkerhetsarbete (Klassa). 

- Pågående rekryteringar: personalchef samt kommunikatör 

- Inplanerade besök: Landshövding och länsråd, handelsområde Haparanda 

 

Karolina Filipsson, trafikstrateg, Region Västerbotten informerar om: 

- Kollektivtrafikens organisering och finansiering 

En övergångslösning har varit igång sedan januari 2019 men en ny organisation ska 

beslutas efter att samsyn nåtts gällande finansieringsform inom regionens kommuner.  

 

_____ 
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§ 153 Dnr 2019-000086 042 

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utifrån lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett förslag till 

årsredovisning 2018. 

 

2018 års resultat, verksamhetens kostnader och intäkter 

Resultatet för Nordmalings kommun 2018 uppgår till -10,3 Mkr att jämföra med 

budgeterat resultat på 9,2 Mkr.  

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 480,1 Mkr vilket är 25,1 Mkr högre utfall än 

budget. Jämfört med föregående års utfall på 459,5 Mkr har nettokostnaderna ökat med 

4,4 procent. Verksamhetens intäkter avviker positivt i förhållande till budget och 

intäkterna har ökat 2,7 procent med utfallet 2017.  

Verksamhetens kostnader avviker negativt med -57,6 Mkr och har ökat 4,4 procent 

jämfört med utfallet 2017.  

För 2018 ökar kostnaderna bland annat för köp av huvudverksamhet med 7,6 Mkr, 

vilket motsvarar 7 procent, jämfört med 2017 där den största ökningen avser externa 

familjehemsplaceringar inom IFO.  

Personalkostnaderna ökar med 15 Mkr eller 4,7 procent mellan åren och beror förutom 

på avtalseffekt även på volymförändringar. Kostnader för pensionerna är temporärt 

betydligt lägre  under 2018 beroende på en återbetalning avseende tidigare felaktigt 

inbetalda premier. 

Utfall vad gäller skatteintäkter och statsbidrag är 2,0 Mkr högre än vad som antogs i 

budget. Allmän kommunalskatt avviker med negativt med -0,9 Mkr mot lagd budget 

medan generella statsbidrag och utjämning har en positiv avvikelse på 2,9 Mkr. 

Finansnettot avviker positivt med 3,6 Mkr. Det låga finansnettot beror på en lägre 

skuldsättning i kombination med ett lågt ränteläge. Kraftiga amorteringar 2016 och 

2017 är bakomliggande faktor. 

Sektorernas resultatavvikelse uppgår till -31,6 Mkr där barn- och utbildningsutskottet 

avviker med –11,2 Mkr , sociala utskottet med –17,5 Mkr samt allmänna utskottet med  

– 2,9  Mkr jämfört mot budget. Av allmänna utskottet resultatavvikelse hänförs 2,2 Mkr 

till gemensam service och -5,1 Mkr till sektor samhällsbyggnad. En ingående förklaring 

till sektorernas negativa resultatavvikelse återges i årsredovisningen. 

Ombudgetering av investeringsmedel  
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Vad gäller anslag för investeringar som ännu inte tagits i anspråk eller färdigställts kan 

ombudgetering begäras. Överföring av investeringsmedel bör endast ske i de fall det 

anses nödvändigt för att färdigställa investeringen. Begäran om ombudgetering ska 

redovisas tillsammans med bokslutet.  

 

Följande investeringar föreslås ombudgeteras till år 2019. 

 

Ny förskola  16 950 000  kr 

Industrispår   22 000 000  kr  

 

Totalt    38 950 000  kr  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Förslag - Årsredovisning 2018 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-03-12 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2019-03-13 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2018 samt godkänna 

ombudgetering av investeringsmedel motsvarande 38 950 000 kr. 

_____ 
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§ 154 Dnr 2019-000087 042 

Månadsrapport per februari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt kommunstyrelsens ekonomiska uppföljningar 

för perioden januari - februari 2019. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet 

(verksamheter under kommunstyrelsen) för perioden är -7,7 Mkr. Motsvarande period i 

fjol var avvikelsen -4,6 Mkr.  

Barn och utbildningsutskottet avviker -1,6 Mkr att jämföra med utfallet föregående år 

som var -2,0 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -2,9 Mkr att jämföra med samma 

period 2018 då utfallet var  -1,7 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på -3,2 Mkr att 

jämföra med föregående år då utfallet var -0,9 Mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2019, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11  

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-03-12  

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2019-03-13  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per februari 2019 godkänns. 

Ledningsgruppen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde den 6:e maj 2019 

presentera ett effektiviseringsförslag avseende resultatstärkande åtgärder, med målet att 

år 2020 nå den av fullmäktige fastställda resultatnivån. 

Kommunchef uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde den 8 april utreda de 

ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av att senarelägga byggnation av 

ny förskola.  

_____ 

Skickas till: ledningsgruppen 
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§ 155 Dnr 57135  

Information om sjukskrivningstal 

Sammanfattning av ärendet 

Personalstrateg informerar löpande om sjukskrivningstal. Nordmalings 

kommunanställdas sjukskrivningstal uppgår till 6,3 procent. De senaste tre (3) åren har 

sjuktalen endast varierat marginellt.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Information om sjukskrivningstal kommer fortsättningsvis att redovisas kvartalsvis med 

undantag för om större variationer än brukligt noteras. Då ska kommunstyrelsen 

informeras. 

_____ 

 

Skickas till: personalstrateg 
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§ 156 Dnr 2019-000101 026 

Förslag - Riktlinje diskriminering, trakasserier och kränkande 

särbehandling 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun antog genom kommunfullmäktige 2015-12-14 en policy 

angående diskriminering och kränkande särbehandling.  

År 2017 ändrades Diskrimineringslagen samt att kommunens policydokument 

granskades av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Av granskningen framkom att 

dokumentet saknade ställningstagande angående förbud mot repressalier.  

Personalavdelningen har reviderat dokumentet och upprättat ett förslag till riktlinje. De 

ändringar som föreslås är sammanfattat: 

- Ändrat ställningstagande från att "ta avstånd" till att "inte acceptera" någon form av 

diskriminering eller kränkande särbehandling på kommunens arbetsplatser.  

- Kompletterat med avsnitt om förbud mot repressalier. 

- Förtydligande avseende de olika parternas ansvar.  

- Arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och främja så att diskriminering inte 

förekommer i kommunens verksamheter samt verka för lika villkor oavsett 

diskrimineringsgrund, inom följande områden: 

- Arbetsförhållanden 

- Löner och andra anställningsvillkor 

- Utbildning och annan kompetensutveckling 

- Föräldraskap och arbete 

- Rekrytering och befordran 

I och med att dokumentet uppdaterats, kommer även rutinerna omarbetas.  

Beslutsunderlag 

Förslag - Riktlinje diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, 

personalstrateg 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till riktlinje mot diskriminering, trakasserier 

och kränkande särbehandling. Riktlinjen ersätter policy angående diskriminering och 

kränkande särbehandling. 

_____ 
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§ 157 Dnr 2019-000216 024 

Fördelning av strukturmedel 

Sammanfattning av ärendet 

I 2019 års budget har 680 000 kr avsatts till så kallade strukturmedel, som syftar till att 

göra förändringar i lönestrukturen utifrån lönekartläggning och övrig statistik. 

Personalstrateg informerar om att 2019 har följande grupper identifierats som 

prioriterade: fritidspedagog, socialsekreterare, biståndshandläggare och lärare, ej 

förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med beskriven fördelning mellan de prioriterade grupperna, 

personalstrateg 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 
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§ 158 Dnr 2019-000117 021 

Arbetstider för lokalvårdarna  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalvårdarnas ordinarie arbetstid är 06.00—15.00 inklusive raster. Under flera år har 

lokalvårdarna fått börja sin arbetsdag kl 05.00 med flexibel arbetstid från kl 04.30. 

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser betraktas tid innan kl 06.00 som natt 

och det ska därför betalas ut tillägg för obekväm arbetstid.  

För att få behålla arbetstiden från kl. 05:00 så har ett förslag om att skriva bort rätten till  

tillägg för obekväm arbetstid lämnats in av kommunanställda lokalvårdare. 

Fackförbundet Kommunal har meddelat att arbete under obekväm arbetstid ska ersättas 

enligt avtal. Arbetsgivaren har i överläggning med Kommunal i januari 2018 påtalat att 

arbetet inte behöver påbörjas innan kl 06.00. Det är dels en arbetsmiljö- och 

hälsoaspekt, dels en ekonomisk aspekt för arbetsgivaren. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg 

Skrivelse från lokalvårdarna, personalstrateg 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalvårdarnas förslag om att börja sin arbetsdag innan kl 06.00 avslås. 

_____   

Skickas till: personalavdelningen, chef för lokalvård (för vidare kommunicering med 

anställda) 
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§ 159 Dnr 2019-000137 001 

Organisationsförändring kansliavdelningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser en förändring av kommunkansliet där vakant tjänst inom kansliet tillsätts 

av en kanslichef med utredarkompetens. Kanslichef skulle därmed ha personal- budget 

och verksamhetsansvar för kansliavdelningen samt verka som chefsstöd till 

kommunchef. 

Arbetsbelastning är särskilt hög för kommunchef och kommunsekreterare. Det vore 

önskvärt att kansliet i större utsträckning skulle kunna avlasta kommunchef med 

utredningsunderlag, personaladministration och annan handläggning som uppstår 

löpande, så att kommunchef kan lägga fokus på de frågor som är av större vikt för 

kommunen som helhet. I dagsläget finns alltså inte den möjligheten, vilket resulterar i 

ineffektiva processer.  

Inom kansliet så skulle en kanslichefsbefattning innebär möjlighet till en jämnare 

arbetsbelastning då kommunsekreterare skulle kunna avlastas inom vissa områden (val, 

utbildning av politiker, tjänstepersoner etc.) samt en minskad sårbarhet för 

grundläggande nämndadministration vid sjukdom etc.  

 

Beslutsunderlag 

Utkast - organisationsförändring kansliet, kommunchef 

Tjänsteskrivelse -Organisationsförändring, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef arbetar vidare med processen att tillsätta vakans med kanslichef inom 

kansliavdelning samt arbetar för möjligheten att inrymma kommunikatör i 

kansliavdelningen med närmaste chef kanslichef. Detta sker efter sedvanliga fackliga 

förhandlingar.   

_____ 

Skickas till: kommunchef (verkställande), personalavdelning (fk), kansliet (fk.)  
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§ 160 Dnr 2018-000051 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018 

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 ej verkställda beslut enligt SoL 2018-03-31 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-03-31 överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

_____ 
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§ 161 Dnr 2018-000052 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2018 

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: 

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 ej verkställda beslut enligt LSS 2018-03-31 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2018-03-31 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 162 Dnr 2018-000496 730 

Information - utredning av hemtjänstvolym motsvarande kostnad för 

plats i särskilt boende 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit till sociala utskottet att utreda brytpunkten för 

kostnaden för antalet hemtjänsttimmar i jämförelse med kostnad för en plats i 

äldreboende samt hur verksamheten arbetar med kvarboendeprincipen. 

Det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar i januari är 28,71 

timmar/person/månad. Variationen inom gruppen som har insatsen hemtjänst är dock 

stor. När en person med ett beslut om hemtjänst har uppnått en volym på 94 timmar per 

månad motsvarar det en genomsnittlig plats i särskilt boende (se uträkning i ekonomisk 

kalkyl). 

För närvarande är det två personer som har beslut som har mer än 94 timmar per 

månad. 

Personer väljer själv om de vill bor kvar i sitt ordinära boende eller om de vill ansöka 

om särskilt boende.  

I situationer när en person har omfattande omvårdnad- och tillsynsbehov och det är allt 

svårare att säkra kvalitet och trygghet i insatserna brukar hemtjänstpersonal, 

sjuksköterska eller anhöriga tillfråga personen om det går bra att kontakta 

biståndshandläggaren. Biståndshandläggare gör då en uppföljning och i den 

uppföljningen informerar om möjligheten att ansöka om särskilt boende. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – utredning av hemtjänstvolym motsvarande kostnad för plats i särskilt 

boende 

Kalkyl brytpunkt, socialchef 

Utredning av hemtjänstvolym motsvarande kostnad för plats i särskilt boende, 

socialchef 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

______ 
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§ 163 Dnr 2019-000044 706 

Riksnorm för 2019 gällande försörjningsstöd  

Sammanfattning av ärendet 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 

gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent, avrundat till 

närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - riksnorm för 2019 gällande försörjningsstöd 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Socialstyrelsens norm för försörjningsstöd 2019 antas. 

_____ 

Skickas till: socialchef, IFO-chef 
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§ 164 Dnr 2019-000045 706 

Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SKL för 

2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger årligen ut rekommendationer för 

ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa 

rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande 

ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. 

Eftersom rekommendationerna är generella bör de ses som ett stöd för att utveckla 

kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får 

dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det 

enskilda ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 2019 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sveriges kommuner och landstings rekommendation gällande arvode- och 

omkostnadsersättning till kontaktfamilj och kontaktperson för 2019 antas. 

_____ 

Skickas till: socialchef och IFO-chef 
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§ 165 Dnr 2019-000047 706 

Ersättning till familjehem enligt SKLs rekommendationer för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landstings rekommenderar viss ersättning till familjehem enligt 

SoL, LVU och LSS.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – ersättning till familjehem för 2019 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sveriges kommuner och landstings rekommendation för familjehemsersättning enligt 

SoL, LVU och LSS för 2019 antas. 

_____ 

Skickas till: Socialchef och IFO-chef 
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§ 166 Dnr 2019-000050 790 

Handlingsplan våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplanen syftar till att ge vägledning när kommunens anställda möter 

våldsutsatta kvinnor och deras barn. Handlingsplanen upprättas för att säkerställa att 

socialnämndens arbete sker med god kvalitet samt att verksamheterna kan nå upp till 

målen och vidareutvecklas metod- och kunskapsmässigt. Handlingsplanen visar också 

för enskilda samt andra organisationer och utförare hur socialnämnden ska arbeta.  

Beslutsunderlag 

Förslag - handlingsplan  

Tjänsteskrivelse – handlingsplan 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-02-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade upplagan av handlingsplanen med redaktionell 

ändring av ”vuxna” istället för ”kvinnor” i rubrik. 

______ 

Skickas till: socialchef 
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§ 167 Dnr 2018-000606 739 

Förslag till svar på medborgarförslag - Trygghetsboende i Norrfors 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarföslag om att bygga om kommunägda lediga lägenheter till 

trygghetsboende i Norrfors har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Yttrande medborgarförslag, socialchef 

Protokollsutdrag 2018-12-17 

Medborgarförslag - Trygghetsboende i Norrfors 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med anledning av att 

samordning och tillgång till Juliagårdens gemensamhetslokaler inte är möjlig. 

_____ 
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§ 168 Dnr 2018-000653 734 

Förslag till svar på motion - Tallbackens bemanningsnyckeltal  

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet framför i en motion behovet av höjda nyckeltal för personalbemanning 

inom äldreboenden. De anser att kommunens kärnverksamhet ska prioriteras och det 

behövs resurser för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Västerpartiet yrkar på att bemanningsnyckeltalen på samtliga avdelningar på 

Tallbacken höjs till 0.75, samt att en översikt av behovet. 

I samband med behandling av verksamhetsplan med budget 2019 gavs uppdraget att 

tillföra 810 tkr till äldreboenden som har lägsta nyckeltalen för personalbemanning. Det 

resulterade i en höjning av nyckeltal från 0.63 till 0.66.  

Yttrande, socialchef 

Ytterligare en höjning från 0.66 till 0.75 på Tallbackens avdelningar ger en kostnad på 

1377 tkr. Det saknas ekonomiska förutsättningar i sektor och verksamhet att inrymma 

den kostnaden i budget 2019.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2019-03-12 

Motion - Tallbackens bemanningsnyckeltal 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motion - Tallbackens bemanningsnyckeltal med 

anledning av att det saknas ekonomiska förutsättningar i sektor och verksamhet att 

inrymma den kostnaden i budget 2019. 

_____   
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§ 169 Dnr 2019-000080 739 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 

varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå; 

hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,  

vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten,  

och vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar 

för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med gällande 

författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-03-12 

Patientsäkerhetsberättelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för 2018 godkänns. 

_____ 

Skickas till: socialchef, mas 
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§ 170 Dnr 2017-000607 710 

Förslag på svar till motion- Timtaxa 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion ställd av Tomas Johansson (då (-), nu FD) föreslogs Nordmalings kommun 

föra in i budgetberedningen möjlighet att införa timtaxa i förskolorna. Föräldrar skulle 

på så sätt endast betala för den tid som barnen befinner sig inom omsorgen. 

 

Ansvarig handläggare, barn- och utbildningschefs, yttrande: 

Det besvärliga ekonomiska läget inom Barn- och utbildning gör att det idag är svårt att 

se hur vi skall hitta intern finansiering av införande av timtaxa. Den ökade kostnaden i 

form av minskade intäkter samt inköp/utveckling av administrativa rutiner medför vår 

rekommendation att avslå motionen. Inom de närmaste åren skall ny förskola vid 

Omega etableras samt stor systemuppdatering av IST vilket även medför att vår 

kapacitet är liten för ett genomförande även om extern finansiering skulle tillkomma. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-08-15 

Utredning timtaxa 2019 

 

Barn och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att motionen Timtaxa avslås 

 

Förslag till beslut under sammanträde 

Anna-Karin Lundberg (KD) och Mikael Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till 

beslut om avslag av motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslagen kan ställas mot varandra. 

Förslagen ställs mot varandra och ordförande konstaterar att barn- och 

utbildningsutskottets förslag till beslut bifalles.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå Motion - Timtaxa. 

 

Reservation: Anna-Karin Lundberg (KD) lämnar följande reservation mot beslutet: 

”Kristdemokraterna yrkar bifall till motionen då vi i flera år drivit och lyft fram i olika 
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instanser önskan om införandet av timtaxa i barnomsorgen och inte kan låta det gå oss 

förbi utan att vi säger vad vi tycker i frågan”. 

  

Mikael Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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§ 171 Dnr 2019-000119 610 

Ny organisation, språkintroduktion  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasieprogrammet Språkintroduktion (IMS) startade upp läsåret 16/17 i Nordmaling 

på grund av ett stort flyktingmottagande ht -15.  

Verksamheten är i grunden temporär och med minskade flyktingströmmar i kommunen 

så är det naturligt att även verksamhet vid IMS minskar.  

I och med att prognosen för ht -19 visar på ca 13 inskrivna elever, samt att antalet 

kommer att sjunka ytterligare till ht -20, så bedöms en avveckling av den egen 

verksamheten och köp av tjänst från andra huvudmän ofrånkomlig. Eftersom 

Nordmalings kommun köper tjänsten från andra huvudmän för all annan 

gymnasieutbildning så finns redan en organisation för detta på plats.  

Beslutsunderlag 

Utredning - språkintroduktion 2019 

Tjänsteskrivelse – barn- och utbildningschef  

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2019-03-13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Barn- och utbildningschefen uppdras att avveckla Språkintroduktion i egen regi från 

läsårsstarten augusti 2019 efter att fackliga förhandlingar genomförts.  

_____ 

Skickas till: barn - och utbildningschef 
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§ 172 Dnr 2019-000214 014 

Trafikbeställning linje 110 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår från föredragningslistan och behandlas eventuellt den 8 april vid 

kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde. 

_____ 
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§ 173 Dnr 2017-000084 719 

Förändring av tillämpningsregler för förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolan och fritidshemmens tillämpningsregler har reviderats utifrån förändrad 

lagstiftning samt behov definierade av verksamheten. 

Föreslagna förändringar avser bland annat: 

• Förändrat omsorgsbehov utökad tid eller mindre tid anmäls till Barn och 

utbildningskontoret.  

• Erbjudande om barnomsorg skickas ut via mejl eller post. 

• Bekräftelse på beviljad plats sker via mejl eller post.  

• I erbjudande till barnomsorg finns det en utsatt tid att svara, görs inte detta 

räknas det som ett nej till platsen. 

• Vid förälders sjukdom räknas inte in restid i barnens schema på förskolan. 

• Syskon till redan placerade barn flyttas till andra prioritet.  

• Omplacering ligger som sista prioritet med tillägg endast vid 

höstplacering aug/sep. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning ändringar i tillämpningsregler,  barn- och utbildningschef 

Förslag ändrade tillämpningsregler, barn- och utbildningschef 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2019-03-13 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderade tillämpningsregler med undantag för 

att fyra (4) stängningsdagar kvarstår utan förändring. 

_____   
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§ 174 Dnr 2019-000065 608 

Fastställande av läsårstider 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Läsårstider för 2019/2020 ska fastställas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Läsårstider 2019-2020 

Förslag läsårstider 19/20 

Förhandling enligt 11§ MBL 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Läsårstiderna för 2019-2020 fastställs enligt följande: 

Läsårstiderna för läsåret 2019/2020 Nordmalings skolor Höstterminen 2019  

Elever: 2019-08-20 – 2019-12-20  

Höstlov: 2019-10-28 – 2019-11-01  

Övriga lovdagar:  Studiedag: 2019-09-23  

Lärare: 2019-08-12 – 2018-12-21   

  

Vårterminen 2020  

Elever: 2020-01-09 – 2020-06-10  

Sportlov: 2020-03-02 – 2020-03-06  

Påsklov: 2019-04-10 – 2019-04-17  

Övriga lovdagar:  Studiedag: 2020-02-10 Valborg 2020-04-30  Första Maj Kristi 

himmelsfärdsdag: 2020-05-21 – 2020-05-22  

Lärare: 2020-01-07 – 2020-06-15 

_____ 

Skickas till: barn- och utbildningschef, rektorer, administration barn- och 

utbildningskontoret, kommunikatör (publ. web/intranät)  
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§ 175 Dnr 2019-000123 605 

Revidering av beslut - Bidrag till fristående skolor och enskilt 

bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 2018 - Holken 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har efter granskning Dnr: 2018-256-610 ställt krav på att 

Nordmalings kommun ska fatta individualiserade beslut om bidrag till de enskilda 

huvudmännen, Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening samt 

Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening. Bakgrunden till detta 

behov är bland annat att vid Skolinspektionens studier av domar måste ett särskilt beslut 

finnas till varje huvudman för att beslutet ska kunna bli föremål för ett 

förvaltningsrättsligt överklagande. 

De berörda förskolorna behandlades namngivna, men dock under samma ärenderubrik, 

av kommunstyrelsen 2018-09-27. Detta föranledde Skolinspektionen att begära in 

ytterligare en rättelse av beslutet för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2018.  

________ 

Skickas till: BU-administrationen för vidare kommunicering med berörd förskola, barn- 

och utbildningschef (fk.)  
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§ 176 Dnr 2019-000124 605 

Revidering av beslut - Bidrag till fristående skolor och enskilt 

bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 2018 - Bergslyan 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har efter granskning Dnr: 2018-256-610 ställt krav på att 

Nordmalings kommun ska fatta individualiserade beslut om bidrag till de enskilda 

huvudmännen, Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening samt 

Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening. Bakgrunden till detta 

behov är bland annat att vid Skolinspektionens studier av domar måste ett särskilt beslut 

finnas till varje huvudman för att beslutet ska kunna bli föremål för ett 

förvaltningsrättsligt överklagande. 

De berörda förskolorna behandlades namngivna, men dock under samma ärenderubrik, 

av kommunstyrelsen 2018-09-27. Detta föranledde Skolinspektionen att begära in 

ytterligare en rättelse av beslutet för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2018.  

_____ 

Skickas till: BU-administrationen för vidare kommunicering med berörd förskola, barn- 

och utbildningschef (fk.)  
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§ 177 Dnr 2018-000512 004 

Förslag till svar på motion - Riktlinjer för politiska beslutsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att upprätta riktlinjer för politiska beslutsärenden samt att tillgängliggöra 

mallar för exempelvis motioner via hemsidan anmäldes i fullmäktige 2018-10-22 av 

enskilda ledamöter Monica Jonsson, Tomas Johansson, Cariné Ahlfeldt och Inger 

Israelsson.  

Många kommuner har någon form av styrdokument som anger riktning för hur ärenden 

ska behandlas, från att de inkommer till kommunen till dess beslut är fattat, expedierat 

och arkiverat. I Nordmaling berörs dessa frågeställningar  delvis  genom 

kommunfullmäktiges arbetsordning och rutiner för arkivering. Det saknas i dagsläget 

ett dokument som tydligt visar handlingens hela gång från inkommen/upprättat 

skrivelse till dess att den är att betrakta som färdigbehandlad. Det saknas, även tydliga 

direktiv för hur underlagen ska vara utformade, det vill säga vad som bör ingå i en 

utredning, tjänsteskrivelse, remissyttrande etc.     

 

Beslutsunderlag 

Motion - Riktlinjer för politiska beslutsärenden, Monica Jonsson (-) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22  

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen om att upprätta en 

riktlinje för politiska beslutsärenden. 

   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen om att upprätta en riktlinje för politiska 

beslutsärenden. 

_____ 
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§ 178 Dnr 2019-000120 140 

Antagande av samverkansavtal och medfinansiering av Näringsliv i 

samverkan 6.0 (NIS 6.0) 

Sammanfattning av ärendet 

NIS 6.0 är fortsättningen på det samverkansprojekt som Nordmalings kommun deltagit 

i år 2016- 2019. Medfinansieringen för NIS 6.0 för Nordmalings kommun (liksom för 

alla medverkande kommuner) uppgår till 341 421 kr/helår de år som projektet pågår, 

dvs. ungefär detsamma som för det tidigare NIS-projektet. Finansiering av NIS 6.0 

finns med i kommunens löpande budgetarbete. Projektet är väl förankrat i regionens 

samverkansgrupp samt inom regionens kommunchefsgrupp. Medfinansiering kommer 

även att sökas från Tillväxtverket i syfte att arbete med att öka små och medelstora 

företags konkurrenskraft (insatsområde 3). 

 

Bakgrund 

Kommunen har under perioden september 2016 - september 2019, tillsammans med 

Umeås kranskommuner (Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln samt Robertsfors) 

drivit projektet ”NIS” (Näringsliv I Samverkan). Projektet som avslutas sista september 

2019 har varit ett så kallat ”samverkansprojekt”, där samtliga kommuner varit 

samverkansparter till huvudprojektägaren Bjurholms kommun. Projektet har haft en 

gemensam budget om 11,7 mnkr som varit uppdelade i loka ”underbudgetar, vilket 

medfört att man har kunnat göra både kommungemensamma och kommunindividuella 

insatser. Kommunernas medfinansiering har varit enhetlig för samtliga medverkande 

kommuner och uppgått till 389 464 kr per helår och kommun. Resterande 

medfinansiering (50 procent) har utgjorts av regionala medel via Region Västerbotten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivssamordnare 

Medfinansieringsintyg för NIS 6.0 

Samverkansavtal NIS 6.0 

Projektbudget NIS 6.0 

Projektansökan NIS 6.0 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna bifogat medfinansieringsintyg för projekt 

NIS 6,0 samt att anta samverkansavtal för projekt NIS 6.0, tillsammans med samtliga i 

projektet ingående kommuner. 
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_____ 

Skickas till: 

Ekonomichef Jonas Wallin 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl 

Kommunchef Ulf Månsson 

Robertsfors Kommun/Olof Norberg 
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§ 179 Dnr 2019-000042 040 

Taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag 

om handel av vissa receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

En ny tobakslag trädde ikraft 2019-07-01. Den nya lagen innebär förändringar i 

handläggning och tillsyn av tobak och liknande produkter, vilket gör att taxorna 

behöver ändras. Tobaksvaror blir genom den nya lagstiftningen tillståndspliktig och ska 

handläggas ungefär som ett serveringstillstånd. Enligt regeringen ska alkohollagens 

taxa för serveringstillstånd fungera som riktmärke för beslutande om taxa för 

tobakstillstånd (s.157, Prop 2017/18:156). Nuvarande taxa för serveringstillstånd är 

6750 kr.    

För att finansiera kostnaderna för tillsynen har kommunen rätt att ta ut avgifter enligt 8 

kap 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 8 kap 10 § 

alkohollagen (2010:1622) samt 23 § lag om handel med visa receptfria läkemedel 

(2009:730). Avgiften ska vara i förhållande till den handläggning som krävs och 

finansieras av sökanden, den s.k. självkostnadsprincipen. Därför föreslås en fast avgift 

motsvarande sex timmars handläggningstid, vilket är en timme mindre än för alkohol. 

För tillsyn föreslås en timtaxa där avgift debiteras i efterhand, med ett beslut om den 

faktiska tiden som ärendet upptagit. Anledningen är att det är svårt att bedöma 

tillsynsbehovet och en fast avgift skulle därför antingen inte ge full kostnadstäckning 

eller bli högre än nödvändigt för verksamheten.  

Timavgiften är densamma som tidigare, 750 kr för år 2019. Tillsyn omfattar bland 

annat kontroll av märkning, förvaring, kontrollköp, spårbarhet, exponering och 

egenkontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Förslag - Taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 

handel av vissa receptfria läkemedel 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa 

receptfria läkemedel.  

____ 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
Sida 

39(60) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 2019-000097 014 

Kollektivtrafikplan 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen antar årligen en kollektivtrafikplan som ska skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten. 2019 - 2022 års plan innehåller inga större förändringar 

jämfört med föregående års planer, nytt är dock att man belyser tillgänglighetsfrågan 

samt budget och plan för hållplatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kollektivtrafiksamordnare 

Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11   

Kommunstyrelsens beslut 

Justera ringbil 557, 558, 559, 560, 562 samt 564 till att passas ihop med den linjelagda 

trafiken på respektive ort.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta kollektivtrafikplan för 2019-2022. 

_____ 

Skickas till: kollektivtrafiksamordnare 
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§ 181 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument och revideras löpande 

efter behov. På grund av att Tobakslagen ersätts av Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter (LTLP) behöver kommunstyrelsens delegationsordning ändras. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har tagit fram ett förslag. I förslaget framgår följande: 

A 57.1 

Beslut om att avslå ansökan eller lämna försäljningstillstånd för detalj- respektive 

partihandlare  

 

5 kap 3 § LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.2 

Beslut att bevilja försäljningstillstånd 

efter ansökan från konkursbo 

5 kap 9 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.3 

Besluta om föreläggande eller förbud 

7 kap 9, 12,13 §§ LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.4 

Besluta att återkalla ett tillstånd  

7 kap 10 §§ punkt 1 och 2 LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.5 

Besluta att återkalla ett tillstånd 

7 kap 10 § punkt 3 och 4 LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.6 

Besluta att meddela en varning 

7 kap 12 § LTLP 

Miljöinspektör 



 

Kommunstyrelsen 
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A 57.7 

Förena ett beslut med vite 

7 kap 15 § LTLP 

Allmänna utskottet 

 

A 57.8 

Begäran om upplysningar och varuprov vid tillsyn 

7 kap 17 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.9 

Begära polismyndighetens hjälp vid tillsyn 

7 kap 19 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.9 

Besluta om avgift för tillsyn och kontroll 

8 kap 2 § LTLP 

Miljöinspektör 

 

A 57.10 

Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor för 

uppgiftens utlämnande 

 

17 kap. 1 § och 30 kap. 20 § OSL. 

Ansvarig sektorchef 

 

Kommunsekreterare föreslås följande tillägg: 

Kommunstyrelsens presidium beslutar vilka delegationsbeslut, utöver det som 

kommunallagen eller annan lagstiftning föreskriver, som ska redovisas i 

kommunstyrelsen. Beslut där överklagandetid regleras genom protokollets anslag 

redovisas även fortsättningsvis kommunstyrelsen.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar föreslagna förändringar av delegationsordningen enligt ovan 

med anledning av ny lagstiftning Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

samt tillägg av kommunstyrelsens presidiums delegation att beslut om redovisning av 

delegationsbeslut. 
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_____ 

Skickas till: kommunkansliet (redaktionella tillägg, publicering), miljöinspektör 
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§ 182 Dnr 2019-000084 251 

Riktlinje för exploateringsavtal  

Sammanfattning av ärendet 

I Plan- och bygglagen 39 – 42 § kapitel 6 ställs krav på att kommuner som avser att 

ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger grundläggande principer för 

fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, samt andra 

förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenser av att ingå 

exploateringsavtal.  

Syftet med bestämmelsen är att förtydliga processen och ge vägledning, både i den 

kommunala handläggningen och för exploatörer. Ett exploateringsavtal ingås mellan en 

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare som vill bebygga sin fastighet men 

som förutsätter en ny detaljplan. Till skillnad från markanvisningsavtal är kommunen 

vid ingående av exploateringsavtal inte markägare i området. Exploateringsavtal kan 

upprättas både på initiativ av kommunen, en fastighetsägare eller av en byggherre. Ett 

exploateringsavtal upprättas i varje geografiskt område där det behövs för att säkerställa 

genomförande av en detaljplan. Exploateringen ska överensstämma med 

översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogram och andra kommunala program/riktlinjer.  

Kommunen har dock rätt att frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förslag - Riktlinje för exploateringsavtal  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjerna för exploateringsavtal.  

_____  
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§ 183 Dnr 2019-000083 219 

Riktlinjer för markanvisningsavtal  

Sammanfattning av ärendet 

Lag (2014:899) reglerar riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen definierar 

begreppet markanvisning: ”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse 

mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” I lagen regleras 

att en kommun som utför markanvisningar ska ta fram riktlinjer för sådana. På så sätt 

förtydligas processen och ger vägledning, både i kommunens handläggning och för 

byggherrar. Markanvisningsavtal upprättas med andra ord när kommunen äger mark 

som ska exploateras och ska bebyggas av en byggherre. Markanvisning sker framförallt 

i samband med genomförande av detaljplan enligt PBL (plan- och bygglagen) och 

avtalet tecknas vanligtvis i planarbetets inledning.  

Lagen säger att ”Riktlinjerna skall innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser och upplåtelser av markområden för bebyggelse, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”. 

Riktlinjerna innehåller därför de utgångspunkter och mål som kommunen har vid 

överlåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande 

villkor samt vilka principer som tillämpas vid markprissättning.  

Det ska vara tydligt vilka villkor kommunen ställer vid markexploatering och vad som 

kan förväntas av kommunen i form av handläggning och beslut om markanvisning. 

Riktlinjerna för markanvisning ger kommunen ett verktyg att påverka nyttjandet av 

marken, i form av innehåll, utformning och upplåtelseformer. Riktlinjerna bidrar även 

till att markinköp inte kan ske i spekulationssyfte. En exploateringsprocess är ofta 

utsträckt över flera år och en god mark- och planberedskap med framförhållning är 

därför viktig. Upplåtelseformen kan inte styras genom detaljplan, vilket gör samarbetet 

mellan kommun och byggherrar viktigt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Förslag - Riktlinjer för markanvisning  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjer för markanvisning. 

_____   



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
Sida 

45(60) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2017-000234 252 

Uppdrag om att förhandla om förutsättningar för markanvisning - 

Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 

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

Nordmalings kommun har utarbetat en avsiktsförklaring tillsammans med 

entreprenören för att vidare utreda förutsättningar för exploatering. Avsiktsförklaringen 

är inte juridiskt bindande för någon part. 

Nästa steg i processen är att Nordmalings kommun upprättar ett markanvisningsavtal 

tillsammans med entreprenören. Avtalet reserverar marken för entreprenören under 

aktuell period. Markanvisningsavtalet är juridiskt bindande.  

 

Beslutsunderlag 

Förhandling av villkor för tecknande av markanvisningsavtal Notholmen 

Protokollsutdrag 2019-02-11 

Avsiktsförklaring, entreprenör och Nordmalings kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchef uppdras att förhandla med exploatören om villkoren för tecknande av 

markanvisningsavtal. Föreslagna riktlinjer för kommunal markanvisning används som 

beslutsstöd i förhandlingsprocessen.  

Avslutad förhandling innehåller parternas respektive ställningstagande för tecknande av 

markanvisningsavtal, inklusive pris för markområdet vid en marköverlåtelse. 

Resultat av förhandling redovisas den 8 april vid det extrainsatta 

kommunstyrelsesammanträdet.  

_____ 

Reservation: Chatarina Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet.  

 

Skickas till: kommunchef (verkställande), samhällsbyggnadschef (verkställande)  
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§ 185 Dnr 2019-000082 179 

Tillsynsplan 2019 för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor 

Sammanfattning av ärendet 

Detta förslag till plan för tillsyn är ett underliggande dokument till kommunens 

handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019 och avser hur tillsynen som 

kommunen utövar över den enskilde enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska bedrivas i 

Nordmalings kommun.  

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan 2019 för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, Räddningschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillsynsplan 2019 för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor antas. 

_____ 

Skickas till: räddningschef (även handlingsplan skickas) 
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§ 186 Dnr 2019-000029 103 

Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten 

och Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 1 januari 2019 bildas en ny organisation, regionkommunen Region 

Västerbotten genom att regionförbundet och Västerbottens läns landsting slås ihop. Den 

nya organisationen tar då över regionförbundets uppgifter inom det regionala 

utvecklingsuppdraget, samt landstingets ansvar för regional hälso-och sjukvård.  

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar 

Nordmalings kommun att anta Överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling med tillhörande samverkansavtal. Den överenskommelse som sluts mellan 

kommunerna och Region Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje 

kommun tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom 

att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

Överenskommelsen prövas inför varje ny mandatperiod, och sträcker sig således under 

4 års tid. 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019 -2022 mellan Region 

Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län, Region Västerbotten 

Samverkansavtal för regional utveckling, Region Västerbotten 

Tjänsteskrivelse  - samverkan för regional utveckling 2019 -2022 mellan Region 

Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län, kommunchef 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Fullmäktige föreslås beslut att Nordmalings kommun antar Överenskommelse om 

samverkan för regional utveckling med tillhörande samverkansavtal. Den 

överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Västerbotten är 

likalydande för alla kommuner. 

_____ 
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§ 187 Dnr 2018-000642 012 

Yttrande - Verksamhetsplan  demokratiberedningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 2019, 

kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2019 

Kommunstyrelsens yttrande 

Verksamhetsplan för 2019 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande med 

kommunstyrelsens yttrande om att uppföljning om mål och utvärdering bör utgå enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige. 

_____ 

Skickas till: demokratiberedningens ordförande samt sekreterare (för ändring enligt 

tidigare beslut i fullmäktige) 
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§ 188 Dnr 2019-000032 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år 

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 motioner redovisas: 

Motion - sommaröppet simhallen - handläggs och väntas beslutas i kommunfullmäktige 

den 24 juni 

 

Medborgarförslag  - övergångsställe Backvägen, anses besvarad och  väntas beslutas i 

kommunfullmäktige den 24 juni 

 

Motion och medborgarförslag om ställplats för våra besökare -   handläggs och väntas 

beslutas i kommunfullmäktige den 24 juni 

 

Medborgarförslag - välkommenskylt vid Resecentrum-  handläggs och väntas beslutas i 

kommunfullmäktige den 24 juni 

 

Medborgarförslag  - vända trafikflödet vid Resecentrum - handläggs 

 

Medborgarförslag - trafiksäkerhet Olofsfors- handläggs 

 

Motion samverkan Bu och SU: utreds och besvaras efter sommaren 2019 då pågående 

samverkansprojekt utvärderas 

 

Medborgarförslag Sune Jonssons väg - överlämnas till ny kulturchef och handläggs 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisning av ej beslutade medborgarförslag 

och motioner. Inget av de redovisade ärendena föreslås avskrivas från vidare 

handläggning. 

_____  
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§ 189 Dnr 2019-000115 012 

Införande av barnbokslut år 2019 i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att bifalla Maria Lundqvist Brömsters (L 

dåvarande FP) motion Barnbokslut (Dnr-2014-000184710) med förslag om att utreda 

möjligheten för barnbokslut i Nordmalings kommun.  

Handläggande tjänsteperson, kommunchefs, yttrande: 

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020, vilket ställer krav på kunskap om 

barnrättens inverkan på kommunens verksamheter. Sveriges kommuner och landsting 

stödjer kommunerna i förberedelse- och implementeringsprocessen och Nordmalings 

kommun följer dessa anvisningar. Sverige ratificerade Barnkonventionen redan 1990 

vilket innebär att vi har åtagit oss att följa konventionens direktiv.  

Barn och unga är prioriterade  i Nordmalings kommun och införande av barnbokslut 

möjliggör att barnperspektivet genomsyrar allt arbete i kommunen. Genom införande av 

barnbokslut skapas en översiktlig bild av barnens situation i kommunen. Barnbokslutet 

blir en del av kommunens arbete  med barnkonvention och barnens rättigheter. 

Redovisningen kommer att utgå från ett antal indikatorer som används för att beskriva 

barn och ungas levnadsförhållanden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

- Införande av ett övergripande Barnbokslut stärker Nordmalings kommuns arbete med 

barnens rättigheter och bidrar till en helhetssyn för interna processer och verksamheter, 

som berör barn och ungdom. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Barnbokslut upprättas med start år 2019. 

Finansiering: Införande av ett övergripande Barnbokslut medför inga ekonomiska 

konsekvenser 

 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-03-11 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-26  

Kommunstyrelsens beslut 

Barnbokslut upprättas med start år 2019. 

 

_____ 

Skickas till: ledningsgruppen (verkställande) 
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§ 190 Dnr 2019-000118 014 

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala 

utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

(SFS2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras uppdrag 

inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att hantera har varit organisationen 

av den regionala kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet har under en övergångsperiod lyfts in under 

regionkommunens ansvar, med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare 

avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna sker enligt 

Västerbottensmodellen. 

Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska organiseras 

har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig lösning på 

organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har 

resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska 

organiseras och finansieras. 

Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Västerbotten och 

Region Västerbotten enligt följande modell: 

- Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de gemensamma 

kostnaderna för trafikens genomförande enligt redovisat resultat för 2017; 35,6 mkr 

- Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 

- Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av den 

nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafiken i 

Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafikens organisering och finansiering - beslutsunderlag för delskatteväxling, 

Region Västerbotten 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari 

2020 
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Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att 

kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre 

från och med den 1 januari 2020. 

Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos regeringen att de 

länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om 

kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs med 5 öre 

för Region Västerbotten från och med den 1 januari 2020. 

Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med 1 januari 

2020, som en följd av skatteväxlingen. 

Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns enligt 

redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten – 

Rapport 2, 2019-02-08”. 

_____   
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§ 191 Dnr 2019-000197 510 

Utvärdering finansieringsform för kollektivtrafik, Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat ett behov av 

att se över formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska 

organiseras och finansieras. Region Västerbotten har ett uppdrag att tillsammans med 

kommunerna ta fram ett förslag till långsiktig lösning. 

När nu regionen gör ett omtag med bland annat en ny finansieringsmodell för RKM och 

för gemensamma kostnader i Länstrafiken AB har det framkommit önskemål om att 

även aktualisera övriga finansiella modeller som berör kollektivtrafiken i länet. Detta 

handlar om den så kallade Västerbottensmodellen och kostnadsutjämningen för 

kollektivtrafik. 

Modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen baseras på de kostnader för 

kollektivtrafik som kommunerna hade 2009. Kostnaderna har förändrats under de 

senaste 10 åren, vilket medför att modellen sannolikt inte utjämnar på ett korrekt sätt 

mellan kommunerna i länet. På samma sätt som för Västerbottensmodellen är det 

lämpligt att i samband med övriga förändringar aktualisera kostnadsutjämningen med 

så rättvisande underlag som möjligt. 

  

Beslutsunderlag 

Underlag - Utvärdering finansieringsform för kollektivtrafik, Region Västerbotten 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna att Region Västerbotten tillsammans med kommunerna utvärderar 

Västerbottensmodellen. 

- godkänna att Region Västerbotten anhåller hos behörig myndighet om att länets 

kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen ska uppdateras. 

_____ 
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§ 192 Dnr 2019-000208 003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges arbetsordning ska revideras för innestående mandatperiod. Förändringar i 

arbetsordning kan dock beslutas löpande. 

Arbetsordningen ska redogöra för vad som ska gälla för fullmäktige och dess 

sammanträden utöver det som framkommer av kommunallagen (2017:725). 

Arbetsordningen kan beskrivas som ett komplement till lagstiftningen om hur olika 

moment ska genomföras. 

Enligt 5 kap 72 § kommunallagen ska arbetsordningen reglera: 

Antalet ledamöter i fullmäktige 

När sammanträden ska hållas 

Anmälan av hinder att delta i sammanträden 

Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring 

Vem som ska föra ordet tills ordförande har utsetts 

Rätten att delta i fullmäktiges överläggningar 

Förfarande vid omröstningar 

Handläggning av motioner, interpellationer och frågor 

Formerna för justering 

Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter 

Handläggning av medborgarförslag (eftersom Nordmalings kommun tillåter sådana) 

 

Handläggande tjänsteperson, kommunsekreterare redovisar följande förslag till 

ändringar: 

Revideringen består främst i uppdatering till den gällande lagstiftningen, 

Kommunallagen 2017:725 samt ett utökat uppdrag för presidiet efter ett yttrande från 

fullmäktiges ordförande och vice ordföranden. I arbetsordningen görs även en 

förberedelse för ev. e-tjänster där signering av handlingar kan ske med bankid samt att 

tillkännagivande inte längre sker via ortstidning. Föreslagna förändringar synliggörs 

genom markeringar samt röd text i utkastet. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Förslag - Fullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Kerstin Sjöström (C) föreslår att det till avsnittet om presidiets uppdrag läggs in en 

formulering om att fullmäktiges ordförande "representera kommunen vid vissa externa 

besök " i § 6.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till arbetsordning för fullmäktige med tillägg 

av "representera kommunen vid vissa externa besök " i § 6.   

_____ 
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§ 193 Dnr 2019-000211 338 

Initiativärende - ovårdade tomter, byggnader, bilar  

Sammanfattning av ärendet 

Följande initiativärende väcks av Tomas Johansson (FD); "Under gångna 

mandatperioden gjordes en resa genom hela kommunen, där registrerade man 

tomter/byggnader/ skrotbilar. Det har nu gått en längre tid utan någon återkoppling i 

denna fråga.  

Byte av tjänsteperson är genomfördes i mitten av 2018 

Vi ser ett utökat behov, för Nordmalings bästa, att det tas ett krafttag kring denna fråga.  

Det finns regler i Plan- och bygglagen (8 kap 14 §) med krav på byggnadsverk, 

underhåll och varsamhet. Där nämns: ”Ett byggnadsverks yttre ska hållas i vårdat skick. 

Underhållet ska anpassas till områdets karaktär och byggnadsverkets värde utifrån 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Byggnaderna ska 

underhållas så att deras särart bevaras.” 

När det gäller tomter anges det i 8 kap 15 § Plan- och bygglagen att 

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Miljö- och 

byggnämnden får förelägga ansvariga att inom viss tid vidta åtgärder. Om en byggnad 

är förfallen eller skadad till väsentlig del och trots uppmaning inte åtgärdats, får 

nämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnaden eller anläggningen. Följs 

inte föreläggandet kan åtgärden utföras genom nämndens försorg på den försumliges 

bekostnad. 

Vi efterlyser följande: 

En redovisning i frågan som ger kommunstyrelsen nuläges bild. 

En tidsplan med vilka åtgärder som planeras, eller är genomförda koppat till 

kostnader”. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende - ovårdade tomter, byggnader, bilar  

Kommunstyrelsens beslut 

En nuläges bild samt en tidsplan med vilka åtgärder som planeras, eller är genomförda, 

ska redovisas kommunstyrelsen den 6 maj. Kommunstyrelsen önskar även en 

redovisning av de kostnader som genomförda eller planerade insatser innebär. 

_____ 

Skickas till: bygglovhandläggare, samhällsbyggnadschef 
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§ 194 Dnr 2019-000212 739 

Initiativärende - intraprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Följande initiativärende väcks av Tomas Johansson (FD).  

"Vi var under förra mandatperioden drivande i frågan för den enheten som tidigt visat 

intresse för att bli en egen reslutat enhet. Efter valet så har vår insyn, tillika möjlighet 

till uppföljning begränsats avsevärt. 

Efter valet så har det varit mycket tyst i denna fråga, inte heller har vi kunnat ta del av 

vad man från majoriteten/socialchefen har möjliggjort för Juliagården för att kunna 

stötta verksamheten till att ta steget full ut. 

Vår frågeställning grundas på att det inte har redovisats någon information alls i denna 

fråga. 

Vi efterlyser följande: 

Vad har gjorts från den Politiska ledningen i denna fråga? 

Vad och hur, har ansvarig sektorchef drivit frågan? 

En redovisning i frågan som ger kommunstyrelsen nuläges bild. 

En redovisning och uppföljning av en tydlig tidsplan kopplad till kostnader." 

 

Beslutsunderlag 

Initiativärendet - intraprenad, Tomas Johansson 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) föreslår att initiativärendet avslås då det mer har karaktären 

av en interpellation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärende - Intraprenad avslås. 

_____ 

Skickas till: Tomas Johansson (FD)  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
Sida 

58(60) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr 81564  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet, 2019-03-11 § 24, beslut om åtgärd för innehavare av 

serveringstillstånd 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2019-02-11, Yvonne Dellsand 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2019-03-19, Yvonne Dellsand 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2019-03-20, Yvonne Dellsand 

Beslut om bygglov,  nybyggnation, 2018-12-03, Tony Johansson 

 

Sektor omsorg 

Delegationsärende för tiden 2019-01-28 – 2019-03-24, bevaras i pärm, 

kommunkansliet.  

Utredning enligt SoL (Socialtjänstlagen)  

Ekonomiskt bistånd  

Familjerätt och faderskap   

Bostadsanpassning  

Färdtjänst/riksfärdtjänst  

Beslut inom hemtjänsten/särskilt boende/korttidsboende  

Beslut inom LSS 

Avgiftsbeslut, SoL 

_____ 
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§ 196 Dnr 47381  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Madelaine Jakobsson (C) informerar om kommunstyrelseseminariet som äger rum den 

25 april 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Intresseanmälan för deltagande görs till kommunsekreterare. 

_____ 
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§ 197 Dnr 70213  

Meddelanden  

Handlingarna kan begäras ut via kommunkansliet. 

Samverkansavtal upprättat för Näringsliv i samverkan 6.0 (NIS) 

Rapport angående fullgjort åtagande för 2018, Migrationsverket, dokid 85454 

Migrationsverket meddelar fördelning av årets mottagande av KVOT-flyktingar (5 000 

per 2019), 17 personer anvisas till Nordmalings kommun.  

Kontrollrapport - Hälsoskyddskontroll av badhuset på fastigheten Skolan 1 

Nordmalings kommun, dnr 2019-0085 (MR) 

_____ 

 

      

 

      

 

 


