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§ 93 Dnr 91841  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 29 maj kl. 11:00 på 
Oasen.      
      

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 29 maj kl. 11:00 på Oasen jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 
_____      
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§ 94 Dnr 91842  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med förändring att ärendet Taxor och avgifter 2021 utgår 
och bereds av kommunstyrelsen för att sedan beslutas av kommunfullmäktige. 
_____ 
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§ 95 Dnr 92216  

Information  
Kommunchef Ulf Månsson informerar om 
Stiftelsen Olofsfors bruk - ett ärende om styrelseledamöternas personliga ekonomiska 
ansvar kommer att beredas för att underlätta det långsiktiga engagemanget i styrelsen. 
Semesterfirandet förväntas i stor utsträckning att ske på hemorten denna sommar. Detta 
ställer krav på Nordmalings kommuns arbete med besöksnäring. 
Driftsättning av omlastningsterminalen är nästa steg i processen för den öppna 
terminalen i Rundvik. 
Ett arbete med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 pågår och kommer att 
behandlas av kommunstyrelsen. 
Räddningstjänsten flaggar för ev. lagändringar under 2022, vilka kan vara 
kostnadsdrivande för kommunerna. 
Rekrytering av socialchef pågår. 
Socialcheferna arbetar med regionens initiativ god och nära vård. Ytterligare 
behandling av ärendet kommer att ske i kommunstyrelsen. 
 
Covid - 19 relaterad information från kommunchef 
Besked om sommarens rekommendationer väntas kommuniceras från 
Folkhälsomyndigheten om ca två veckor.  
SAS meddelar att man påbörjar flygningar från Skellefteå flygplats.  
Antikroppstester kan genomföras för samhällsviktig personal. Arbetsgivaren ska kunna 
beställa tester vid behov av Region Västerbotten. 
En genomgång av den senaste samverkanskonferensen med Länsstyrelsen Västerbotten 
genomförs. 
 
Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist informerar om 
Åtgärder för att hålla sig inom budgeterad ram. 
Pågående projekt: 
- Industrispår med öppen terminal i Rundvik fortgår enligt plan. Hårdläggning av 
markyta kommer sannolikt att genomföras våren 2021. 
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- Dammarna i Olfofsfors - Nordmalings kommuns huvudsakliga uppdrag är att säkra 
nedre dammen med de medel som tilldelats för detta ändamål. Men detta kan behöva 
avvaktas dom i mark- och miljödomstolen. 
Stor arbetsbelastning för delar av sektor samhällsbyggnad. Handläggningstiden 
gällande plan- och byggärenden överstiger tio veckor för ett antal (11 i skrivande stund) 
ärenden. 
En miljöinspektör avslutar sin anställning under juni och går vidare till annan 
arbetsgivare och ytterligare en miljöinspektör kommer att gå på föräldraledighet under 
sommaren. Rekrytering för tjänsten och för vikarie under föräldraledighet pågår. 
 
GVA- ingenjör Per Alfheim och samhällsbyggnadschef informerar: 
Under innevarande år kommer GVA-enheten att prioritera vatten och avlopp vid 
Strandholmen / Tallbacken för att säkerställa att det finns fungerande VA-system till de 
särskilda boendena. 
Två extratjänster kommer att få röjsågsutbildning och röja och säkra vandringsleder. 
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§ 96 Dnr 2020-000209 042 

Tertialrapport 1, 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har till uppgift att upprätta en delårsrapport för tertial 
1(januari - april) 2020 avseende allmänna utskottets verksamhetsområden. Denna 
föredras muntligen av ekonomichef under sammanträdet. En skriftlig rapport lämnas till 
kommunstyrelsen den 8 juni. 
Allmänna utskottet visar ett positivt resultat med +1,9 Mkr jämfört med budget för 
perioden jan - april. Gemensam service visar ett överskott för perioden på +1,5 Mkr 
medan sektor samhällsbyggnad visar ett positivt resultat på +0,4 Mkr . Överskottet 
inom gemensam service beror främst på vakanta tjänster samt högre externa bidrag än 
budgeterat. Inom sektor samhällsbyggnad har bland annat återhållsamhet inom 
fastighetsunderhåll stärkt resultatet. 
Helårsprognosen för det allmänna utskottet uppgår till +0,1 Mkr.  
      

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____      
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§ 97 Dnr 2020-000208 041 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin presenterar förvaltningens underlag till budget. Majoritetens 
(C,M,KD) politiska direktiv gällande budget kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen i budgetdokumentet 2020, plan 2021- 2022 den 8 juni. Övriga 
politiska direktiv kommer att finnas med som bilagor till budgetdokumentet.      
      

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning inför kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni.  
_____ 
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§ 98 Dnr 2020-000255 021 

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m 
m  

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt kompetens- och omställningsavtal har tecknats och gäller från och med 2020-
05-01. Avtalet ersätter KOM-KL. Avtalet har sin grund i KOM-KL, Överenskommelse 
om omställningsavtal samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLO-
KL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna Bestämmelser.   
KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens 
kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av 
omställning. Fokus har flyttats från att enbart trygga arbetstagarens fortsatta 
anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av kompetensförsörjning. 
     

Beslutsunderlag 
Tjänsteksrivelse - Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 20:24, Överenskommelse 
om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m m, personalchef 
 

Allmänna utskottets beslut 
Nordmalings kommun tecknar lokalt kollektivavtal – LOK om Kompetens- och 
omställningsavtal. 
______   
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§ 99 Dnr 2020-000247 469 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel  

Sammanfattning av ärendet 
Gräsmyr Bensin & Livs AB har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) att sälja tobak vid försäljningsstället Gräsmyr Bensin & 
Livs, på Fällan 17 i Gräsmyr.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2019-10-25  
Utredning med förslag till beslut, 2020-05-11 
Remisser: 
Polismyndigheten, 2020-04-16 
Skatteverket, 2020-05-08 
 

Allmänna utskottets beslut 
Gräsmyr Bensin & Livs AB beviljas tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror 
vid försäljningsstället Gräsmyr Bensin & Livs, Fällan 17 , 914 95 Gräsmyr. 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: Gräsmyr Bensin & Livs AB, vasterbotten@lansstyrelsen.se, 
servering@folkhalsomyndigheten.se; polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se 
 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
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§ 100 Dnr 2020-000233  

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter Frängstorps 
vattenskyddsområde, Mullsjö 3:25 

Sammanfattning av ärendet 
Vatten- och avfallskompetens i Norr AB har den 14 april 2020 lämnat in en ansökan om 
dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Frängstorps grundvattentäkt. 
Dispensansökan avser borrning av observationsrör för grundvattennivå inom primär zon 
på fastigheten Mullsjö 3:25.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 
Ansökan, Vatten och avfallskompetens i Norr AB 
 

Allmänna utskottets beslut 
Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Frängstorps grundvattentäkt 
godkänns.  
Vakins rutin för regler inom vattenskyddsområde daterad 2018-08-31 ska följas under 
borrning och anläggande  av observationsrör.  
Beslutet meddelas med stöd av 7 § Frängstorps vattenskyddsområde beslutat av 
Länsstyrelsen den 2 oktober 2014 samt med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (1998:808). 
 
Skäl till beslut 
I vattenskyddsföreskrifterna 4 § pt. h) framgår det att det är förbjudet att anlägga 
markvärmeanläggningar (ytjord-, berg-, grundvatten- och sjövärme). Andra typer av 
borrningar eller liknade arbeten är förbjudna. Vidare framgår det av föreskrifterna att 
om det finns särskilda skäl kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge undantag 
(dispens) från ovan meddelande föreskrifter.  
Den planerade verksamheten hör ihop med vattenverksamheten och det finns därför 
goda skäl till att bevilja en dispens. Observationsrören kommer bidra till en ökad 
bevakning av grundvattennivåerna i grundvattenförekomsten.  
Verksamhetsutövaren har i ansökan beskrivit att rören i sig inte utgör någon risk för 
vattentäkten då inget uttag kommer ske utan endast övervakning. Anläggningsarbetet 
kan utgöra en risk då fordon kommer köras i närheten av vattentäkten. Vakin har sedan 
tidigare implementerade rutiner för arbete inom vattenskyddsområde och den anlitade 
entreprenören har erfarenhet av liknanden arbeten. Allmänna Utskottet bedömer därför 
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att det är skäligt att verksamhetsutövaren följer den inlämnade rutinen för att minimera 
risken att grundvattnet kan förorenas. 
_____ 
Skickas till: Vatten och avfallskompetens i Norr AB vakin@vakin.se 
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§ 101 Dnr 2020-000230 107 

Bolagsordning för nytt kommunalt bolag NORDVA, för ägande av 
vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt huvudmannaskap för 
den allmänna vatten- och avfallsanläggningen  

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 
I detta ärende hanteras punkt nr 1, beslut om att bilda NORDVA och att godkänna dess 
bolagsordning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 
Bolagsordning NORDVA 
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Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bilda det kommunala bolaget 
Nordmalings  Vatten och Avfall AB (NORDVA), för ägande av vatten-, avlopps-,  och 
avfallsanläggningar samt huvudmannaskap för den allmänna vatten- och 
avfallsanläggningen. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningen för 
Nordmalings Vatten och Avfall AB (NORDVA). 
_____ 
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§ 102 Dnr 2020-000231 107 

Ägardirektiv för Nordmalings Vatten och Avfall AB (NORDVA AB) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
I detta ärende hanteras punkt nr 2, fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Ägardirektiv NORDVA 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ägardirektivet för 
Nordmalings  Vatten och Avfall AB (NORDVA). 
_____ 
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§ 103 Dnr 2020-000229 107 

Bolagsordning Vatten och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 
I detta ärende hanteras punkt nr 3, godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN.  
Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 
Vindeln. 
   

Beslutsunderlag 
Överblick över styrande dokument vid ev. samarbete mellan Vindelns kommun, Umeå 
kommun och Nordmalings kommun, VAKIN 2020-05-19 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-05-19 
Bolagsordning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)2020-04-24 
Bilaga 1 Genomlysning av VA-verksamhet i Nordmalings kommun, VAKIN, 2020-04-
24 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 
18(21) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Bilaga 2 Rapport om VA-verksamheten i Nordmalings kommun år 2018, VAKIN, 
VAKIN, 2020-04-24  
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att NORDVA 
blir delägare i VAKIN och att godkänna bolagsordningen för Vatten och 
Avfallskompetens i Norr AB.  
_____ 
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§ 104 Dnr 2020-000250 107 

Aktieägaravtal - Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 
I detta ärende hanteras punkt nr 5, att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i 
VAKIN från 21-01-01 och godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN. 
 
Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 
Vindeln.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Aktieägaravtal Vatten och avfallskompetens i Norr AB 
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Allmänna utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtal för Vatten 
och avfallskompetens i Norr AB. 
_____ 
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§ 105 Dnr 92022  

Meddelande  
Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet. 
Arbetsförmedlingens generaldirektör meddelar myndighetens prioriteringar i kristid, 
dokid 92929.  
_____ 
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