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Närvarande: 

 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 

Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Anders Jonsson (C) ersätter Staffan Nyblom (C) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Gerd Lindgren (S) ersätter Niklas Vestermark (V) 

Mikael Larsson (SD) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Petronella Johansson (C) ersätter Monica Jonsson (FD) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 
 

Övriga: 

Bertil Karlsson (L), insynsplats 

Randi Lindström (C), ej tjänstgörande ersättare fr. kl. 10:00 

Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare fr. kl. 13:00 

Therese Runarsdotter, tillsynshandläggare Länsstyrelsen 

Västerbotten § 363 

Linda Engström, miljöinspektör § 363 

Mia Kristiansson, miljöinspektör § 363 

Paula Quinones, kultur- och fritidschef, § 363 

Lars Kinnunen, bitr. räddningschef, § 364 

Ann-Christine Fjellman, personalstrateg, § 364 

Stina Haglund, Your Will, § 365 

Representanter från Vindelns kommun, Simon Karström (C), 

Christer Lundgren (C) och Eric Thorstensson, tf. kommunchef § 

378 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, § 364, §§366 – 368, § 

375 – 381 

Ann-Sofie Appelblad, socialchef, § 366- 368 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef §§ 366- 369 

Carola Sundström, chef Arbetsmarknadsenheten/Repa § 375 

Krister Johansson, fastighetschef § 375 

VD samt anställd, KRK fastigheter § 381 

Ulf Månsson, kommunchef 

Maria Syd, sekreterare 
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§ 361 Dnr 59919  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 9 september kl. 

10:00.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

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

(C) den 9 september kl. 10:00. 

_____       
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§ 362 Dnr 88401  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Följande förändringar av föredragningslistan godkänns: 

Information från näringslivsutvecklare utgår och näringslivssamordnare ombeds skicka 

informationen via e-post till kommunstyrelsen samt att  ärendet Slutrapport - 

Samarbetsprojekt mellan Individ och familjeomsorg och sektor Barn och Utbildning 

läggs till dagordningen.  

_____ 
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§ 363 Dnr 88398  

Information 

Följande informationer delges kommunstyrelsen: 

Therese Runarsdotter, Länsstyrelsen Västerbotten, informerar om Lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter och Alkohollag (2010:1622). Kommunstyrelsen är 

ansvarig nämnd för kommunens tillsyn och tillståndsgivning. 

 

Carola Sundström, chef för Arbetsmarknadsenheten (AME), informerar om 

verksamheten samt uppdraget att hjälpa människor att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Personer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, får genom AME 

hjälp i form av sysselsättning, arbetsträning, språkträning och praktik.  

 

Paula Quinones, kultur- och fritidschef, informerar om möjligheten att arbeta för att ge 

Olofsfors bruk status som kulturreservat. Detta skulle kunna innebär fördelar för bruket 

som besöksmål, men det skulle också innebära ett större ansvar för kommunen. Givet 

kommunens ekonomiska situation argumenterar kultur- och fritidschefen för att det är 

lämpligt att överlåta till Länsstyrelsen Västerbotten att driva frågan.  

 

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande, informerar om deltagande i 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) jubileum för 100-årig allmän 

(kvinnlig)rösträtt. Deltagandet bekostas av SKL.  

Kommunstyrelsens ordförande är inbjuden av Växjö kommun att i oktober informera 

om Nordmalings kommuns näringslivsarbete. Deltagande bekostas av arrangören.  

En regional landsbygdsdag kommer att hållas i Norrfors den 20 oktober. 

Arrangemanget genomförs i samarbete med organisationen Hela Sverige ska Leva.  

Västerbottens län är utsedd att tillsammans med Stockholms län delta i ett pilotprojekt 

för folkhälsoarbete. Som en del av projektet kommer kommunstyrelsens ordförande och 

en tjänsteperson från Nordmalings kommun att delta i några utbildningsdagar i Bodö, 

Norge. Resan sker i november och bekostas av projektet. 

 

Ulf Månsson, kommunchef, informerar bland annat om att verksamheternas 

effektiviseringsarbete pågår, lokalförsörjningsgruppen fortsätter sitt arbete för att söka 

besparingar, den 23:e september föreläser en forskare från Centrum för 

regionalvetenskap vid Umeå  universitet (CERUM) som en del i startskottet för 

kommunens visionsarbete, arbetet med omlastningsterminal fortskrider, public-partners 

utredning av sektor omsorg är färdigställd, VA-utredningen fortgår, rekrytering av 
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personalchef fortsätter, en lösning på problemet med fordon som olagligt dumpats 

undersöks, samt dialog med polisen för ökat proaktivt arbete i Nordmalings kommun 

genomförs.  

_____      
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§ 364 Dnr 2019-000433 171 

Information - Pågående avtalsförhandling och beredskap inom 

räddningstjänsten  

Beredskap inom räddningstjänsten  

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist, informerar om Nordmalings räddningstjänst 

försvagade beredskap. Normal beredskap består av en (1) styrkeledare och sex (6) 

brandmän. Det finns fyra (4) beredskapsgrupper och i nuläget saknas två (2) brandmän 

per beredskapsgrupp. Länsstyrelsen Västerbotten har på grund av beskriven situation 

begärt in en omedelbar förklaring av läget. 

 

Pågående avtalsförhandling 

Nordmalings kommun har sagt upp det tidigare lokala avtalet med Brandmännens 

riksförbund (BRF) för att övergå till det centrala avtalet. BRF har undertecknat avtalet 

på central nivå, men motsäger sig uppsägningen av det lokala avtalet. Personalstrateg, 

Ann-Christine Fjellman, informerar kommunstyrelsen om vad de två olika avtalen 

innehåller avseende bland annat beredskapsersättning, extra beredskap, tjänstgöring, 

larm och särskilda tillägg.   

 Lars Kinnunen, biträdande räddningschef, informerar om att tillsyn av 

livräddningsutrustning av annan olycka än brand hittills varit begränsad på grund av 

resursbrist.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse angående Nordmalings räddningstjänsts bemanning, dokid 88477 

Korrespondens räddningschef och Länsstyrelsen Västerbotten, dokid 88475 

Länsstyrelsen Västerbotten svar angående Brandmännens riksförbunds skrivelse, dokid 

88474 

Bemanning Nordmalings räddningstjänst, dokid 88372 

Räddningschefens information augusti 2019, dokid 88473 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

______ 
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§ 365 Dnr 2019-000432 101 

Information - Nordmalings kommuns visionsarbete  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Haglund, VD för Your Will, informerar om Nordmalings kommuns kommande 

visionsarbete och visar förslag till upplägg och metoder för att inkludera olika grupper 

och perspektiv i detta. Visionsarbetet kommer att genomföras under hösten 2019. En 

första aktiviteten är planerad till den 23 september, då en forskare från Centrum för 

regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum), håller en kvällsföreläsning för 

allmänheten.   

      

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet och läggs till handlingarna.  

_____ 
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§ 366 Dnr 2019-000412 042 

Månadsrapport per juli 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 

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

perioden är -20,8 Mkr. För motsvarande period i fjol var avvikelsen -15,7 Mkr.  

Barn och utbildningsutskottet avviker -4,9 Mkr, att jämföra med utfallet föregående år 

som var -5,0 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -10,6 Mkr, att jämföra med 

samma period 2018 då utfallet var  -7,3 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på -5,3 

Mkr att jämföra med föregående år då utfallet var -3,4 Mkr.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Protokollsutdrag 2019-08-21 

Månadsrapport juli, sektor omsorg 

Protokollsutdrag 2019-08-20 

Månadsrapport juli, allmänna utskottet 

Protokollsutdrag 2019-08-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per juli 2019 godkänns.  

_____ 

Skickas till: sektorchefer (fk), kommunchef (fk), ekonomichef (fk)  
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§ 367 Dnr 2019-000224 042 

Resultatstärkande åtgärder för att nå fullmäktiges mål år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 om ett stort antal besparingar för att ha 

möjlighet att stärka det ekonomiska resultatet med sikte på år 2020. Följande 

åtgärdsförslag skulle fortsätta att utredas:  

- Besparing chefsorganisation, samordning fritids och förskola (Rundvik, Håknäs 

och Gräsmyr) och minskning av verksamhetsvaktmästare. 

Kommunchef informerar kommunstyrelsen att man fortsätter jobbar med utredning av 

ev. besparingsförslag avseende chefsorganisationen. 

Barn- och utbildningschef meddelar att samordning mellan fritids och förskola sker i 

Håknäs, men ej i Gräsmyr och att utredningen gällande Rundvik ej är färdigställd. 

Återkoppling från samhällsbyggnadschef gällande verksamhetsvaktmästeri tydliggör att 

vaktmästeriet är finansierat av beställaren, och kommer så att fortsätta vara. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-24 § 150 

Protokollsutdrag 2019-06-17 § 336 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag om besparingar avseende chefsorganisationen återkopplas kommunstyrelsen 

den 14 oktober. 

_____ 

Skickas till: kommunchef (beredning) 
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§ 368 Dnr 2019-000395 042 

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I och med kommunfullmäktiges beslut om besparingsåtgärder 2019-06-24, så 

beslutades att uppföljning av besparingsförslagen ska redovisas kommunstyrelsen 

löpande vid varje sammanträde.  

Under dagens sammanträde redovisar kommunchef och sektorchefer för utfallen av 

beslutade åtgärder för respektive sektor och kommunen som helhet. Flertalet åtgärder är 

påbörjade, men en mer utförlig bild av utfallet de första månaderna efter beslutet 

kommer att ges i delårsrapporten som presenteras i oktober.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

Skickas till: sektorchefer, ekonomichef och kommunchef (bereds i delårsrapport) 
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§ 369 Dnr 2019-000411 719 

Förändring av reglerna gällande barnomsorg under 

stängningsveckorna på förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Förskola och fritidshem stänger delar av verksamheten under sommartid och vissa 

lokaler hålls öppna och bemannas utifrån det behov som vårdnadshavare uppgivit. Det 

angivna behovet har dock varit större än det faktiska antalet barn som funnits i 

verksamheterna sommarmånaderna. Detta är kostsamt för kommunen som då står med 

förhöjda personalkostnader. Barn- och utbildningschef föreslår därför en ändring av 

tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg i syfte att 

öka möjligheten för en effektiv bemanning under nämnda period. 

Förslaget innebär att; 

Anmälan till sommarverksamhet på förskola och fritidshem under stängningsveckorna 

kan göras om vårdnadshavare – båda vid gemensam vårdnad – förvärvsarbetar/studerar 

eller finns särskilda skäl. 

Vårdnadshavare ska vid behov av barnomsorg under stängningsveckorna lämna in 

intyg från arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att de kommer att 

tjänstgöra/studera de dagar som ansökts plats på sommarförskola/fritidshem. 

Saknas rätt intyg är anmälan inte fullständig och plats kommer inte att erbjudas. 

Intyg om särskilda skäl begärs hos rektor där barnet har sin nuvarande placering. 

Ansökan med intyg ska vara inkommen till barn och utbildningskontoret den 15 maj.

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Tillämpningsregler förskola och barnomsorg, barn- och utbildningschef  

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ändring av Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och 

skolbarnsomsorg godkänns: 

Anmälan till sommarverksamhet på förskola och fritidshem under stängningsveckorna 

kan göras om vårdnadshavare – båda vid gemensam vårdnad – förvärvsarbetar/studerar 

eller finns särskilda skäl. 

Ni som vårdnadshavare ska vid behov av barnomsorg under stängningsveckorna lämna 

in intyg från arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att du kommer att 

tjänstgöra/studera de dagar du har anmält plats på sommarförskola/fritidshem. 

Saknas rätt intyg är anmälan inte fullständig och plats kommer inte att erbjudas. 
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Intyg om särskilda skäl begär du hos rektor där ditt barn har sin nuvarande placering. 

Ansökan med intyg ska vara inkommen till barn och utbildningskontoret den 15 maj.

    

_____ 

Skickas till: förskolechef (verkställande), barn- och utbildningschef (fk) 
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§ 370 Dnr 2019-000072 606 

Slutrapport - Samarbetsprojekt mellan individ och familjeomsorgen 

och sektor barn- och utbildning 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Lundqvist Brömster, Projektledare för Samarbetsprojekt mellan individ och 

familjeomsorg (IFO) och sektor barn och utbildning, informerar om projektet och de 

resultat och förslag till insatser som det genererat.  

Projektets syftade till att kartlägga och ta fram förslag på hur individ- och 

familjeomsorgen (IFO) och sektor barn- och utbildning (BU) kan samarbeta avseende 

barn/elever och vårdnadshavare där det finns behov av insatser. I slutrapporten 

konstateras att medarbetare inom båda sektorerna är intresserade av fördjupa samarbetet 

och få mer kunskap om varandras roller. Utredaren föreslår i rapporten ett antal åtgärder 

som skulle möjliggöra detta. 

Utifrån resultaten har sektorchef för sektor utbildning, Thomas Berglund, samt 

sektorchef för sektor omsorg, Ann-Sofie Appelblad, påbörjat en analys om hur man ska 

arbeta vidare med resultaten. Inledningsvis kommer sektorcheferna utreda om det krävs 

en ny organisation för att fortsätta arbeta enligt de i rapporten föreslagna åtgärderna. 

En återkoppling från sektorchefer barn- och utbildning samt omsorgen väntas under 

hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

Nordmalingsmodellen - samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och sektor 

utbildning 

Protokollsutdrag 2019-03-12 

Protokollsutdrag 2019-02-20 

Protokollsutdrag 2018-07-09 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 

Skickas till: sektorchefer för barn- och utbildning samt omsorg (beredning) 
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§ 371 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 

sammanträde har förslag till revidering gällande individ- och familjeomsorgens (IFO) 

verksamhetsområde tagits fram. Grunden till revideringarna är att vissa beslut inom 

sektor omsorgs verksamhetsområde inte får delegeras från nämnd till utskott (10 kap. 4 

§ SoL). Förslag på nya revideringar är att ett antal beslut bör fattas av kommunstyrelsen 

och inte av sociala utskottet; 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2019-07-10 

Delegationsordning – förslag på revideringar 

Delegationsordning 

Protokollsutdrag 2019-08-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande beslut ska fattas av kommunstyrelsen och beslutanderätten återgår därmed till 

kommunstyrelsen från sociala utskottet avseende: 

S 1.13 Överväganden enligt § 14 LVU 

S 4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas; När överenskommelse inte 

kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren eller när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på nämndens beslut (enligt 14 § 2 st. LVU) 

S 4.5 Beslut om den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren (enligt 

14 § 2 st. LVU) 

S. 6.16 Utredningar att anmäla behov av särskilt förordnande av vårdnadshavare, barnets 

föräldrar är döda eller barnets föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet 

(enligt 6 kap. 7-9 §§ Föräldrabalken) 

S. 13.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt 

i SoL-, LVU- och LVM-ärenden (10 kap. 1,2 § SoL, 6 kap. 36 § KL) 

S.13.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i LSS-

ärenden 

_____ 

Skickas till: nämndsekreterare (exp. till berörda handläggare, ändring i 

delegationsordning samt publicering), socialchef (fk) 
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§ 372 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens reglemente ska revideras för pågående mandatperiod. 

Reglementet beskriver kommunstyrelsens ansvarsområden och befogenheter och är ett 

komplement till lagstiftning och andra lokala reglementen som exempelvis kommunens 

arkivreglemente och arvodesreglemente.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Förslag - kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reglemente enligt förslaget med tillägg 

att vid behov får ersättare för justerare utses samt att e-signering tillåts givet att 

rekommenderade säkerhetskrav är uppfyllda. 

_____ 
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§ 373 Dnr 2019-000363 104 

Partistöd 2020, redovisning för 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form 

av partistöd. Kommunfullmäktige antog den 23 juni 2014, § 69 nya regler för partistöd. 

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 

i enlighet med dess syfte. Kommunfullmäktige ska sedan besluta om utbetalning av 

partistödet. Sverigedemokraterna samt Fria Demokraterna har inget partistöd att 

redovisa för 2018 i och med att deras mandat fastställdes efter valet hösten 2018.  

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-16 § 6 att partier representerade i 

kommunfullmäktige får ett grundstöd på 5000 kronor och ett mandatstöd på 8800 

kronor per mandat  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-08-19 

Inkomna redovisningar av använt partistöd samt granskningsintyg från Centerpartiet, 

Liberalerna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Partiernas redovisningar av användningen av partistödet för 2018 godkänns. 

2019 års partistöd betalas ut enligt följande:

Centerpartiet 

13 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 119 400 kr 

 

Liberalerna 

1 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 13 800 kr 

 

Moderaterna 

2 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 

 

Kristdemokraterna 

1 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 13 800 kr 

 

Socialdemokraterna 

7 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 66 600 kr 

 

Vänsterpartiet 

2 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 
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Fria Demokraterna 

2 mandat á 8 800kr 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 

 

Sverigedemokraterna 

3 mandat á 8 800kr 

Grundstöd 5000 

Totalt: 31 400 kr 

_____ 
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§ 374 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 och medborgarförslag redovisas: 

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

anmäld i fullmäktige 2018-04-16. 

Överlämnad till kultur- och fritidschef för handläggning 

 

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors, anmäld i fullmäktige 2018-02-12. 

Under handläggning.  

 

Medborgarförslag - Sune Jonssons väg, anmäld i fullmäktige 2017-10-23. 

Överlämnad till kultur- och fritidschef för handläggning 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisade medborgarförslag och motioner handläggs 

vidare och behandlas nästa gång när det finns ett förslag till beslut från handläggare.   

_____ 
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§ 375 Dnr 2019-000331 294 

Nyttjande av fastighet Mården 12  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 17 juni att utreda 

förutsättningarna för en flytt av kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME)/Repas 

verksamhet till kommunens fastighet Mården 12.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-17 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Förslag till beslut i tjänsteskrivelse 

En förflyttning av AME/Repa till fastighet Mården 12 rekommenderas ej, då 

omställningskostnaderna beräknas uppgå till ca 2 000 000 kr samt att en eventuell 

framtida försäljning av fastigheten försvåras med en intern hyresgäst. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Billy Moström (S) yrkar på att genomföra en flytt av AME/Repa till Mården 12. 

Chatarina Gustafsson (M) yrkar på bifall till tjänsteförslaget om att ej genomför en flytt 

av AME/Repa till Mården 12.   

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att inte flytta AME/Repa för att istället försöka hyra 

ut lokalerna men att säga upp befintliga hyresavtal för Repa.  

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns tre (3) förslag till beslut. Billy Moström (S) och 

Madelaine Jakobssons (C) yrkanden föreslås först ställas mot varandra för att få fram 

ett motförslag till tjänsteskrivelsens förslag som föreslås utgöra huvudförslaget.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen och efter att ha ställt proposition 

på Jakobssons (C) och Moströms (S) förslag konstaterar ordförande att Jakobssons (C) 

förslag utgör motförslag. 

Ordförande ställer huvudförslaget och motförslaget mot varandra och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Madelaine Jakobssons (C) förslag. 
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Omröstning begärs 

JA – röst innebär bifall av Madelaine Jakobssons (C) förslag, NEJ-röst innebär bifall av  

tjänsteskrivelsens förslag som Chatarina Gustafsson (M) yrkat bifall till. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Madelaine Jakobssons (C) förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

AME/Repa flyttas ej till Mården 12, lokalen ska försöka hyras ut. Befintliga hyresavtal 

för Repa sägs upp.  

_____ 

Reservation: Gerd Lindgren (S), Grethel Broman (S), Billy Moström (S) och Anders 

Olsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, Chatarina Gustafsson (M) 

reserverar sig till förmån för förslag enligt tjänsteskrivelsen.  
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§ 376 Dnr 2016-000508 095 

Information - Lägesrapport för projektet Industrispår med öppen 

terminal i Rundvik 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist, ger en lägesrapport för projektet industrispår 

med öppen terminal i Rundvik.  

Projektet fortlöper med anläggningsarbete enligt plan. Utläggning av fyllnadsmaterial i 

form av överlast inom spårområdet avslutas inom kort och arbete kommer att fortsätta 

med anläggning av väg till och från terminalområdet.  

 

Trafikverkets projektering för spårläggning och anslutning till Botniabanan färdigställs 

under hösten för vidare upphandling och anläggning. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 377 Dnr 2019-000422 256 

Överlåtande av förrådsbyggnad i anslutning till Järnäs 

bygdegårdsförening 

Sammanfattning av ärendet 

Järnäs bygdegårdsförening ansöker om att överta kommunens fastighet Järnäs 3:13, 

som bygdegårdsföreningen använt under fyrtiotalet år. 

Förrådsbyggnaden är i behov av renovering och Järnäs bygdegårdsförening åtar sig i 

inkommen förfrågan att renovera förrådsbyggnaden, under förutsättning att kommunen 

överlämnar byggnaden med den mark som byggnaden står på.  

Fastigheten anses ej vara av ringa värde med hänsyn till dess läge vid havet och kan 

vara av intresse för kommunen vid framtida utveckling av området. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-08-19 

Tjänsteskrivelse - ansökan om överlåtande av förrådsbyggnad i anslutning till Järnäs 

Bygdegårdsförening 

Förfrågan om överlåtande av förrådsbyggnad 

Karta Järnäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan att överlåta förrådsbyggnad med tillhörande mark på fastigheten Järnäs 3:13 

avslås.  

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef (fk), Järnäs bygdegårdsförening 
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§ 378 Dnr 2019-000325 349 

Information - Utredning av samverkansmöjlighet med VAKIN inom 

vatten- och avloppsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet beslutade 2019-08-19 att utredningen om samverkansmöjligheter 

gällande vatten- och avloppsverksamhet mellan Nordmalings kommun och Vakin 

genomförs i syfte att den 1 maj 2020 formellt besluta om samgående mellan 

Nordmalings kommun och Vakins ägarkommuner.   

 

Under dagens sammanträde deltar politiker och tf. kommunchef från Vindelns kommun 

för att bidra med erfarenheter av Vakin. Vindelns kommun lyfter fram positiva 

erfarenheter av Vakin samt vikten av att inventera avtal och verksamhetssystem, göra 

risk - och konsekvensanalyser och att se över övergångsbestämmelser inför övergången 

till Vakin.  

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-08-19 

Tjänsteskrivelse - Utredning av samverkansmöjlighet med Vakin inom vatten- och 

avloppsverksamhet, samhällsbyggnadschef 

Uppdragsbekräftelse, Utredning av samverkansmöjlighet inom vatten- och 

avloppsverksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 
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§ 379 Dnr 2018-000663 260 

Fastighetsförsäljning Nyåker 2:164 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om att köpa den kommunala fastigheten Nyåker 2:156 har inkommit. 

Fastigheten är i dagsläget belastad med ett fallfärdigt skjul med diverse skrot. 

Situationen utgör en säkerhetsrisk och föranleder en rivning och allmän uppstädning 

som alternativ till försäljning. 

Köparen erbjuder sig att riva skjulet och städa upp tomten, mot att tomten säljs till det 

reducerade priset 5000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-08-19 

Tjänsteskrivelse - ansökan om köp av Nyåker 2:164 

Förfrågan om att köpa fastighet Nyåker 2:164 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastigheten Nyåker 2:164 säljs till föreslagen köpare XXXXX samt att städningen av 

tomten regleras i köpekontraktet. 

______ 
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§ 380 Dnr 2019-000419 253 

Fastighetsförsäljning Baggård 3:30   

Sammanfattning av ärendet 

En framställan om att köpa fastigheten Baggård 3:30 har inkommit. Den kommunala 

fastigheten Baggård 3:30 bedöms vara av ringa värde för kommunen i en framtida 

utveckling av området.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2019-08-19 

Tjänsteskrivelse - Fastighetsförsäljning Baggård 3:30   

Karta Baggård 3:30 

Ansökan om förvärv av kommunal fastighet Baggård 3:30 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastighet Baggård 3:30 säljs till föreslagen köpare XXXXX till ett pris av 10 kr/m2. 

_____ 
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§ 381 Dnr 2019-000431 253 

Framtagande av underlag för markanvisningsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fastighetsbolag har kontaktat Nordmalings kommun och uttryckt intresse av att 

bygga hyreshus i anslutning till hamnområdet i Nordmaling. En fortsatt 

exploateringsprocess kräver upprättande av markanvisningsavtal som reglerar 

exploateringsprocessen.  

Markanvisningsavtalet reglerar avsatt markområde och byggherrens rätt att under en 

tidsbestämd tid arbeta med förutsättningarna för bebyggelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att underlag för markanvisningsavtal tas fram samt att 

förutsättningarna för inlösen av Nordmalings Sjöscoutkårs fastighet fastställs. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef (verkställande), fastighetsbolag (fk)  
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§ 382 Dnr 71212  

Kurser och konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Aktuella kurser och konferenser som kommunstyrelsen inbjuds att delta i; 

- Presidieutbildning den 4 september, i Vännäs. 

- Jämställdhetsutbildning den 10 september, i Nordmaling. 

_____ 
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§ 383 Dnr 88400  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottets beslut 2019-08-19, § 92, § 93,§ 97, § 100 och § 101 

_____      
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§ 384 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn av kommunens arbete med uppgifterna enligt lagen om skydd mot olyckor, samt 

minnesanteckningar från tillsynsbesöket, dokid 87623 

 

SKL cirkulär Den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om medbestämmande i 

arbetslivet, MBL, att gälla. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i arbetstagares 

rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomförde den 2019-08-19 en oanmäld kontroll av 

verksamheten Tobiasgårdens gruppboende, Gräsmyr. Syftet med besöket var att 

kontrollera arbetet med rökfria miljöer enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter. Brister avseende skyltning om rökfria miljöer, verksamhetens medvetenhet 

om kravet på rökfri miljö samt fimpar vid entrén registrerades. Dnr 2019-0231 (MR) 

      

_____      

      

 

 


