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Närvarande 
 

Beslutande: 

 Madelaine Jakobsson (C) 

 Alexander Landby Johansson (C) 

 Chatarina Gustafsson (M) 

 Grethel Broman (S) 

 Billy Moström (S) 

 

 

 

Övriga: Ulf Månsson, kommunchef 

 Sophie Jakobsson, kollektivtrafiksamordnare, 57 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, § 57, §§ 4-6, §§ 64-65 

 Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 59-60 

 Ann-Christin Fjellman, personalstrateg, § 61 

 Rodney Miller, miljöinspektör, § 63 

 Anns Hallgren, nämndsekreterare, §§ 66-67 

 Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 55 Dnr 96813  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 26 maj kl. 08:30. 

Allmänna utskottets beslut 

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

(C) den 26 maj kl. 08:30.  

______ 
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§ 56 Dnr 96814  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden läggs till dagordningen;   

- Försäljning av industrimark kvarteret Bävern 

- Medgivande restaurering av Öreälven, Ecostream for LIFE 

- Motion – Utökning öppettider ÅVC, dras ur föredragningslistan och hanteras av 

kommunstyrelsen den 7 juni 

Allmänna utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs med förändringar enligt ovan.  

______ 
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§ 57 Dnr 97564  

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Månsson, kommunchef informerar om: 

- Relativt stor smittspridning av covid-19 i dagsläget i Nordmalings kommun, särskilt 

bland yngre åldrar och personer under 65 år. Bättre efterlevnad av rekommendationer 

behövs 

- Mötesplats Lycksele har genomförts digitalt 

- Flera arbetstillfällen kan komma att annonseras i närområdet, både i Örnsköldsvik och 

Umeå 

- Vision 2021 samt de strategiska målen bearbetas i verksamheterna 

- Digital variant av Almedalsveckan kommer att genomföras 4-7 juli 

- Fisketurismen är nu aktuell och stugorna efter Lögdeälven är tillfälligt stängda pga. 

smittoläget 

 

Verksamhetsinformation från sektor samhällsbyggnad, samhällsbyggnadschef Torsten 

Lindqvist 

Fastighet: 

- Omställning av Rundviks skola pågår 

- Förstärkning av brandskydd pågår i Lögdeå skola 

- Projektering för reningsanläggning simhallen är påbörjad 

- Renovering toaletter mm. pågår på Artediskolan 

- Upphandling pågår gällande ny förskola 

- Upprättandet av en ny gång- och cykelväg efter Hemvägen pågår 

- Ny detaljplan är under framtagande på Notholmen 

- Rivningslov för Hamnkontoret är beviljat 

Organisation:  

- Aktuella rekryteringar: produktionsledare, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, 2 

miljöinspektörer, 2 inom gata/parker 

Bygglov - i dagsläget ej några förseningar, förstärkning från Umeå kommun 
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Dammarna i Olofsfors - tillståndsansökning till Mark och miljödomstolen 

 

Information Sophie Jakobsson, kollektivtrafiksamordnare, informerar bland annat om: 

- Bristlista ang. busshållplatser kommer skickas ut, synpunkter på denna kan mailas till 

Sophie Jakobsson  

- Turerna för ringbilar behandlas hösten 2021 

- En översyn av linjetrafik kontra taxi har gjorts 

- Skyltning om parkeringsförbud vid Järnäs klubb kommer sättas upp, men täckas under 

sommarlovet 

 

_____ 
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§ 58 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 

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

verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden, än de 

ekonomiska målområdena, så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 

utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 

innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 

utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden kommer 

sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 

 

Ulf Månsson, kommunchef, föredrar målområden inom gemensam services 

verksamhetsområden. 

Ulf lyfter fram några områden där det i dagsläget finns en övervägande risk att mål ej 

kommer att uppnås. Dessa avser bland annat näringslivsrankingen, där det finns 

utmaningar under pågående pandemi, samt även de mål som gäller utvecklingsarbete 

och att bli fler invånare i kommunen och att fler bostäder byggs. 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, föredrar måluppfyllelse inom sektor 

samhällsbyggnad.  

Inom målområdet "medborgarnytta"  och "bra företagsklimat" så är ett flertal åtgärder 

påbörjade (ex. tjänst för felanmälan) men detta kommer sannolikt inte hinna 

synliggöras i nästkommande företagsranking från Svenskt Näringsliv. Torsten 

informerar om att mmedborgarna fortfarande till viss del upplever att det är svårt att nå 

tjänstepersoner inom sektorn.  

Sektorn har börjat arbeta efter en handlingsplan för att möta målet om att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 59 Dnr 2021-000235 041 

Budget 2022, plan 2023, 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En parlamentarisk sammansatt budgetberedningen har träffats vid sex tillfällen under 

vintern/våren och kommer att lägga fram ett budgetförslag till fullmäktige den 28 juni. 

Till grund för förslaget ligger budgetramarna för 2021, ett oförändrat invånarantal på 

7100 personer samt en skatteunderlagsprognos enligt SKR:s cirkulär 21:20.  

Resultatnivån budgeteras till 2,3 procent för 2022, för att 2023 och 2024 motsvara 

fullmäktiges mål om 2.0 procent. Ärendet bereds i kommunstyrelsen den 7 juni. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Jonas Wallin föredrar budgetberedningens förslag till budget 2022, plan 

2023, 2024 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för förslag till beslut inför 

kommunfullmäktige den 28 juni.  

______ 
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§ 60 Dnr 2021-000236 042 

Tertialrapport 1, 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin redovisar allmänna utskottets resultat januari - april 2021. 

Resultatet för gemensamservice och sektor samhällsbyggnad visar + 0,9 Mkr. 

Årsprognosen uppgår i dagsläget till -2,9Mkr.  Ett fullständigt resultat för samtliga 

sektorer för perioden presenteras kommunstyrelsen den 7 juni.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Jonas Wallin föredrar muntligen tertialrapport 1, 2021 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tertialrapport 2021.  

______ 
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§ 61 Dnr 2021-000240 021 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt 

rekommendation om lokalt kollektivavtal m m - HÖK 21 med 

Lärarnas samverkansråd 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner har träffat huvudöverenskommelse  - HÖK 21 med 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Lärarnas Samverkansråd. Avtalsperioden 

omfattar tiden 2021-04-01 – 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart i förtid. 

Huvudöverenskommelsen innebär i korthet:  

Avtalet löper utan angiven nivå för löneökningar under hela avtalsperioden. 

• AB 20 i lydelse 2020-11-01 gäller från och med 2021-04-01 

• Uppföljning och analys efter avslutad löneöversyn ska genomföras 

• Avtalet ställer krav på att alla arbetsgivare ska ta fram en plan för lokalt arbete med 

strategisk kompetensförsörjning. Planen ska processas i samverkan och finnas på plats 

senast 2022-03-31. 

• Centrala parter kommer att genomföra partsgemensamma arbeten under 

avtalsperioden med syfte att stötta det lokala arbetet med kompetensförsörjning 

• Ett engångsbelopp på 2 000 kr utges till månadsavlönade arbetstagare som är 

medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund 

• Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd omfattas från och med 

2021-04-01 av AB 20 i lydelse 2020-11-01 

• Förändringar har gjorts i bilaga M gällande övertid, avstämningsperioder för 

årsarbetstid, förtydligande av förtroendearbetstid 

• En ny bestämmelse om lovskola har tillförts 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2021-05-14 

Allmänna utskottets beslut 

Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt att efter 

framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i enlighet 

med det centrala förhandlingsprotokollet. 

______ 

Skickas till: personalchef 
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§ 62 Dnr 2021-000182 531 

Utökning av linjetrafiken i Gräsmyr, linje 102 

Sammanfattning av ärendet 

I Nordmalings kommun är linjetrafiken även skolskjuts för elever i Nordmaling skolor. 

Anpassning av linjetrafik efter skoldagarnas längd för elever i olika årskurser är därmed 

önskvärt så långt som det är möjligt.  

I en översyn av linjetrafik av rektor för Gräsmyr skola så visar det sig att linjetrafiken 

här inte är anpassad efter skolans timplan i samma utsträckning som i flertalet andra 

skolor. Detta har bla. resulterat i att de yngre åldersgrupperna i Gräsmyr skola fått ett 

ojämnt schema med långa skoldagar. Det finns en önskan från rektor att också Gräsmyr 

skola ska ha en likvärdig möjlighet till en fungerande skoldag för barn i tidigare 

skolålder. Denna likvärdighet föreslås ges genom att inrätta ytterligare bussturer i 

ordinarie linjetrafik. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2021-04-13 

Allmänna utskottets beslut 

Linjetrafiken i Gräsmyr  utökas med tre turer i veckan till en kostnad av 30 547 kronor 

där sektor samhällsbyggnad belastas med halva kostnaden. Den andra halvan belastar 

sektor barn- och utbildning. 

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef, barn- och utbildningschef 
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§ 63 Dnr 2021-000244 403 

Uppföljning av handlingsplan för enskilda avlopp 2015-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde presenterar miljöinspektör Rodney Miller hur långt man 

kommit med den inventering av avlopp som inleddes 2015. Enligt antagen tillsynsplan 

så ska samtliga enskilda avlopp äldre än 10 år i Nordmalings kommun vara inventerade 

år 2025.  

På grund av resursbrist så har inventering av avlopp inte kunnat genomföras under 

2020. Men inventering är nu påbörjad igen och för tillfället så fokuseras det på 

områdena Håknäs, Nedre Öre, Öre och Kråken. För nuvarande är ca 13 avlopp 

underkända med krav på att åtgärdas. Hela området är dock inte inventerat ännu.    

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för enskilda avlopp 2015-2025 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 64 Dnr 2021-000250 253 

Försäljning av industrimark kvarteret Bävern 

Sammanfattning av ärendet 

Ett företag önskar köpa industrimark av Nordmalings kommun för sin verksamhet. Ett 

markområde inom kvarteret Bävern, efter Åsgatan i Nordmaling, är identifierat för 

ändamålet. Kvarteret Bävern är detaljplanerat för handel och industri. 

Företaget efterfrågar, vid beslutad markförsäljning, ett skriftligt starttillstånd för 

markberedning inom det aktuella markområdet, under tiden lantmäteriförrättningen 

pågår. 

Markområdet omfattar ca 8100 kvadratmeter till ett föreslaget försäljningspris på 26 

kr/kvadratmeter. Den exakta placeringen av markområdet bestäms efter positionering 

av befintlig VA-ledning, i direkt anslutning till markområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Bävern köpeavtal, samhällsbyggnadschef 

Bilaga 1. Kartskiss , samhällsbyggnadschef 

Allmänna utskottets beslut 

1. Markområdet inom kvarteret Bävern, efter Åsgatan i Nordmaling säljs enligt 

föreslaget köpeavtal, ca 8100 kvadratmeter till ett föreslaget försäljningspris på 26 

kr/kvadratmeter. 

2. Ett skriftligt starttillstånd upprättas av samhällsbyggnadschef som beviljar 

markberedning inom det aktuella markområdet för åtgärder som ej är marklovspliktiga.  

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 65 Dnr 2021-000263  

Medgivande restaurering av Öreälven, Ecostream for LIFE 

Sammanfattning av ärendet 

Under försommaren 2020 beviljade EU-kommissionen miljöåterställningsprojektet 

Ecostreams for LIFE (NAT/SE/000333). Med en budget på 179 miljoner och ett 

gränsöverskridande samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och 

Västerbotten blir Ecostreams for LIFE det största svenska vattenvårdsprojektet i sitt 

slag någonsin. Tidsplanen spänner sig mellan åren 2021– 2026 och innefattar 

restaureringsåtgärder i Öreälven med biflöden i Västerbotten, Ammerån, 

Rörströmsälven och Åreälven i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i 

Västernorrland. Konkret innebär det att återskapa ett naturligt tillstånd i berörda 

vattendrag med återställda livsmiljöer för lax, öring, flodnejonöga, flodpärlmussla och 

många andra vattenlevande arter. 

Beslutsunderlag 

Information Ecostream, Länsstyrelsen Västerbotten 

Förfrågan om medgivande Nordmalings kommun, Länsstyrelsen Västerbotten 

Allmänna utskottets beslut 

Medgivande lämnas för miljöåterställan av flottledsrensade sträckor längs Öreälven i 

Nordmalings kommun i enlighet med förfrågan från Länsstyrelsen Västerbotten 2021-

02-03. 

_____ 
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§ 66 Dnr 2018-000641 001 

Svar på motion - Från utskott till nämnder 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD) och Niklas Vestermark (V) inkom 2018 med en motion där de 

föreslår att det genomförs en grundlig utredning kring organisationsstrukturen gällande 

utskottsorganisation och nämndsorganisation, med både för- och nackdelar gällande 

respektive förvaltningsorganisation. 

En utredning utifrån motionen har genomförts som belyser både för- och nackdelar med 

utskotts- respektive nämndsorganisation. 

Nämndkansliet tar inte ställning i frågan men anser att i och med utredningen redovisats 

ska motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Utredning – från utskott till nämnder, nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 2018-12-17, §188 

Motionen - Från utskott till nämnder, Monica Jonsson (FD), Niklas Vestermark (V) 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

______ 
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§ 67 Dnr 2021-000238 009 

Rapportering dataskyddsarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen bland annat 

informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen) eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda. 

Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av förordningen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-01 att kontinuerlig rapportering av 

dataskyddsarbetet ska ske till allmänna utskottet vid behov, men minst vid tre (3) 

tillfällen per år.  

Dataskyddsombud, Anna Hallgren, redovisar en  (1) anmäld personuppgiftsincident 

hittills under 2021 samt att sex personuppgiftsbiträdesavtal tecknats under innevarande 

år. 

Allmänna utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-24 
Sida 

18(20) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 68 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revidering föreslås inom gemensam service område: 

Punkt Ö 1.22 – förslag på ny punkt i delegationsordningen där administratör på kansliet 

föreslås ges delegation att få underteckna delgivningskvitton som inkommer via posten. 

 

Följande revidering föreslås inom sektor utbildnings område: 

Punkt U 10.7 – förslag på ny punkt i delegationsordningen där ansvarig rektor föreslås 

ges delegation att besluta om besöksförbud på skola för vårdnadshavare i enskilda fall. 

Beslutet ska vara tidsbestämt och det ska anges hur lämning och hämtning ska ske så 

länge beslutet om besöksförbud gäller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Delegationsordning 210512 – förslag på revideringar juni 2021 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

_____ 
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§ 69 Dnr 2021-000243 773 

Förslag om inrättande av ett folkhälsopris i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har inkommit med en skrivelse där de föreslås att det ska inrättas ett 

folkhälsopris i Nordmalings kommun. Folkhälsorådet argumenterar att det är viktigt att 

uppmärksamma det folkhälsoarbete som sker i kommunen. I skrivelsen föreslås att 

priset bland annat kan lämnas till personer som privat eller i arbetet arbetar med 

förebyggande folkhälsoinsatser, företagare som sätter arbetsmiljö i första rummet eller 

föreningar som ger medlemmar och andra förutsättningar för sunda levnadsvanor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Skrivelse från Folkhälsorådet 

Allmänna utskottets beslut 

Möjligheten att inrätta ett folkhälsopris utreds vidare och behandlas av allmänna 

utskottet den 23 augusti.  

_____ 

Skickas till: sekreterare Folkhälsorådet, kommunstrateg (utredning) 
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§ 70 Dnr 96815  

Meddelanden 

Minnesanteckning, Beredningen för regional utveckling 2021-04-15 

Minnesanteckning, Beredningen för regional utveckling 2021-05-19 

Protokoll, Umeåregionens PA-nämnd, 2021-04-23 

_____ 
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