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Plats och tid 

 

Oasen måndagen den 20 april 2020 kl. 08:30 – 11:10 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00 22 april  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_________________________________________ Paragrafer §§ 81-92 

 Maria Syd  

Ordförande 

 

_________________________________________ 

 

 Madelaine Jakobsson (C)  
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_________________________________________ 

 

 Grethel Broman (S)  
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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 

  Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 83 

  Torbjörn Figaro, underhåll kommunens leder § 83 

Jonas Wallin, ekonomichef § 84 

Paula Quinones, fritidschef, §§ 85 - 88 

Maria Syd, sekreterare 
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§ 81 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet onsdagen den 22 april kl. 

13:00 på kommunkontoret.  

      

Allmänna utskottets beslut 

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

(C) onsdagen den 22 april kl. 13:00 på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 82 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.  

_____ 
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§ 83 Dnr 92216  

Information  

Sammanfattning av ärendet 

Information om kommunens leder 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist och medarbetare Torbjörn Figaro informerar 

om underhåll av kommunens leder. I kommunen finns ca 9 mil vildmarksled efter 

Öreälven och Lögdeälven. Efter Lögdeälvsleden finns 4 stugor och 4 vindskydd, efter 

Öreälvsleden finns varken stugor eller vindskydd som kommunen ansvarar för. 

Till underhållet för lederna hör röjningsarbete, restaureringsarbete, sophämtning och 

vedutkörning.  

En inventering av lederna genomfördes under 2019 varpå det efterkommande arbetet 

fokuserade på att säkra delar av lederna som ansågs utgöra risker för besökare. Detta 

medförde att annan service som vedutkörning inte hanns med i önskad utsträckning. 

Lederna är betydelsefulla för turism och rekreation och möjlighet till samverkan med 

fiskevårdsområden och extern finansiering för upprustning kommer att undersökas. 

 

 

Information om Inera 

Allmänna utskottets ordförande Madelaine Jakobsson (C) informerar om att hon 

kommer att delta på distans i Ineras ägarråd, där samtliga 21 regioner samt 287 

kommuner ingår. Ägarrådet äger rum den 13 maj.  

 

 

Beskrivning av arbetssätt i coronatider 

Ulf Månsson, kommunchef, visar den inrapportering som genomförs löpande till 

Länsstyrelsen avseende påverkan på kommunens verksamheter. Det som rapporteras till 

Länsstyrelsen sammanfattas sedan för regionens arbete, länsstyrelsens arbete och 

kommunens arbete och rapporteras in till Regeringskansliet. 

 

Övrig information från kommunchef 

Förberedelser för beslut om att ev. ingå i Vakin pågår. 
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Det råder tillfälligt personalbortfall inom arbetsmarknadsenheten. Arbetet med 

extratjänster fortgår dock. 

It-avdelningen meddelar att det kommer behöva ske en skärpning av säkerheten 

avseende de lösenord som förtroendevalda och anställda använder i kommunens 

system.  

_____ 
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§ 84 Dnr 2020-000186 042 

Månadsrapport per mars 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om månadsrapport per mars 2020 för 

allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 

samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 

är totalt +2,6 Mkr (gemensam service + 1,5 Mkr samt sektor samhällsbyggnad +1,1 

Mkr).  

      

      

Allmänna utskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport per mars 2020. 

_____ 
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§ 85 Dnr 2020-000172 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Anläggningsbidraget kan sökas av frilufts- eller idrottsföreningar som driver och sköter 

sin egen anläggning. I första hand bör anläggningen ägas av föreningen, men även hyra 

med avtal om full nyttjanderätt innefattas.     

 

Ansökan om anläggningsbidrag har ankommit från följande föreningar: 

Håknäs IF  9 598 kr 

Friluftsfrämjandet 100 000 kr 

Hörnsjö IF  40 686 kr 

Norrfors Jaktskytteklubb 10 000 kr 

Lögdeå SK  24 687 kr 

Nyåkers IK  30 211 kr 

Norrfors IK  10 000 kr 

IFK Rundvik  107 992 kr 

Gräsmyr IK  45 000 kr 

 

Budgeterade medel för denna typ av anläggningsbidrag uppgår till 80 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse,  

Ansökningar från följande föreningar: Norrfors IK, Gräsmyr IK, Friluftsfrämjande, 

Norrforsortens Jaktskytteklubb, Lögdeå SK, Nyåkers IK, Håknäs IF, IFK Rundvik 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Föreningen uppfyller kraven för ansökan om föreningsbidrag och utbetalning föreslås 

enligt nedan. 

Håknäs IF  2 030 kr 

Friluftsfrämjandet 21 154 kr 

Hörnsjö IF  8 607 kr 

Norrfors Jaktskytteklubb 2 115 kr 
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Lögdeå SK  5 222 kr 

Nyåkers IK  6 391 kr 

Norrfors IK  2 115 kr 

IFK Rundvik  22 845 kr 

Gräsmyr IK  9 519 kr 

Totalt   80 000 kr   

 

Fördelning görs efter relativ andel av budget på 80 000 kr (80 000 kr / 378 174 kr = 

0,212). Denna summa multipliceras med summan för varje enskild ansökan.  

_____ 
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§ 86 Dnr 2020-000189 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2020 - Nordmalings ridklubb 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-20-24 §85 ska Nordmalings Ridklubb erhålla 

ett årligt verksamhetsbidrag på 400 000 kr för sin verksamhet. Beslutet är ettårigt och 

föreningen ansöker om detta en gång per år. Nordmalings Ridklubb har inkommit med 

ansökan och uppfyller villkoren för anläggningsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökan anläggningsbidrag 

Verksamhetsberättelse för 2019 

Resultatrapport 20191231 

Visiondokument 

Preleminär budgdet 

Investeringsplan 5 år 2020 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Förslag till beslut att bevilja ansökan om stöd på 400 000 kr. Dessa allokeras från 

budget för föreningsstöd.   

_____ 
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§ 87 Dnr 2020-000171 804 

Ansökan om projektstöd 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med projektstöd är att ge föreningar möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor 

och tillfälliga insatser inom olika områden. Stödet har följande fyra inriktningar: 

ungdom, mångfald och integration, folkhälsa och tillfälligt arrangemang. 

Budget för denna kategori är 120 000 kr. Fem projektansökningar har inkommit, tre 

inom området folkhälsa, två inom området ungdom. 

Beslutsunderlag 

Ansökningar: Nordmalings handboll, Vuxenskolan, Västansjö FVO; Nordmalings 

Ridklubb och Nordmalings ridklubbs ungdomssektion.  

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar projektstöd enligt följande: 

Nordmalings handboll: projektstöd beviljas till en summa av 7 700 kr (bidrag om 3 120 

kr för hallhyra avslås pga. denna redan är subventionerad).  

Västansjö FVO: projektstöd beviljas till en summa av 24 700 kr. 

 

Kommunstyrelsen avslår projektstöd enligt följande: 

Vuxenskolans ansökan avslås då ansökan i stor utsträckning bedöms som verksamhet 

(ej projekt). Vuxenskolan föreslås undersöka andra möjligheter till finansiering 

tillsammans med kommunens socialtjänst och/eller arbetsmarknadsenhet. 

Nordmalings ridklubbs ungdomssektions (Nrk US) ansökan avslås i detta skede med 

hänvisning till rådande reserestriktioner pga. coronapandemin. Kommunstyrelsen 

förtydligar dock att man ställer sig positiv till ansökan och ser gärna att US gör en ny 

ansökan när coronaläget är förändrat och möjliggör resande.  

Nordmalings Ridklubbs ansökan om fritidsgård avslås på grund av att ansökan i 

betydande utsträckning avser personalkostnader för fritidsgårdsverksamhet.  

Kommunen har redan ingått avtal med utförare av fritidsgårdverksamhet för barn- och 

unga vilket gör det olämpligt att bevilja bidrag för personalkostnader för ytterligare 

fritidsverksamhet.   

_____ 
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§ 88 Dnr 2020-000192 804 

Ansökan om övrigt föreningsstöd 2020, Nordmalings Odlingssällskap 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings Odlingssällskap söker övrigt föreningsstöd för fortsatt etablering och 

utökning av antalet odlingslotter samt för att färdigställa vattenanläggningen och 

utveckla området. Odlingssällskapet verkar för integrering genom att anordna 

aktiviteter och utbildningsinsatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökan, Nordmalings Odlingssällskap      

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller bidrag om 15 000 kr.  

Kostnaden belastar budget för kategorin projektstöd.    

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef, berörd förening 
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§ 89 Dnr 2020-000167 469 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel  

Sammanfattning av ärendet 

Circle K Detaljist AB (556020-3282) har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid försäljningsstället Circle 

K, på Kungsvägen 94 i Nordmaling.  

    

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2019-10-23  

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 

Utredning 

Remisser: Polismyndigheten, 2018-03-09, Skatteverket, 2020-03-18 

 

Allmänna utskottets beslut 

Allmänna Utskottet föreslås besluta att Circle K Detaljist AB (556020-3282) beviljas 

tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid försäljningsstället Circle K, 

Kungsvägen 94, 914 32 Nordmaling. Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som 

angetts på ovan nämnda adress.  

 

Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088).  

 

 

Motivering till beslut  

 

Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd 

bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs 

enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 

ställs upp i lagen. Allmänna Utskottet bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna 

uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande 

produkter och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.  

_____ 

Skickas till: Circle K Detaljist AB, Länsstyrelsen Västerbotten, Folkhälsomyndigheten,  

Polismyndigheten 
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§ 90 Dnr 2020-000173 469 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel  

Sammanfattning av ärendet 

Coop Nord Ekonomiska förening (794000-1162) har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 

§ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid butiken Coop 

Nord, på Kungsvägen 47 i Nordmaling.  

      

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2019-10-03  

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 

Utredning 

Remisser: 

Polismyndigheten 

Skatteverket 

      

Allmänna utskottets beslut 

Coop Nord Ekonomisk förening (794000-1162) beviljas tillstånd att bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror vid butiken Coop Nord, Kungsvägen 47, 914 32 

Nordmaling. Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda 

adress.  

Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088).  

 

Motivering till beslut  

Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd 

bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs 

enligt 5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 

ställs upp i lagen. Allmänna Utskottet bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna 

uppgifter och yttranden att sökanden uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande 

produkter och att tillstånd att sälja tobak kan meddelas.  

_____ 

Skickas till: Coop Nord Ekonomiska förening , Länsstyrelsen Västerbotten, 

Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten 
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§ 91 Dnr 2020-000174 450 

Avfallsplan för Umeåregionen - Resurshushållning för cirkulärt 

samhälle 2021-2030 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på 

uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Arbetet har skett i en 

bred projektorganisation med en regional projektgrupp. Samråd har skett med olika 

aktörer vid bland annat workshops. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslås nu att 

besluta om remiss och utställning av avfallsplanen. Beslut om antagande sker slutligen i 

kommunfullmäktige preliminärt under hösten 2020 med målsättning att avfallsplanen 

ska vara gällande från 2021-01-01. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dokid 92184 

Avfallsplan, dokid 92185 

Bilaga 1 – 5, dokid 92187 

      

Allmänna utskottets beslut 

Förslag till avfallsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ställs ut för 

samråd under perioden V18 – V23 (ca 6 veckor).  

Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande positiv 

miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken och att miljöbedömning därför sker. 

_____ 

Skickas till: GVA-handläggare 
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§ 92 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar som är aktuella för allmänna utskottet har inkommit.  

_____ 

      

 

 


