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Sammanträdesdatum
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Plats och tid Oasen måndagen den 5 oktober 2020 kl. 08:30  11:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering, torsdagen den 8 oktober kl. 10:00 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA+SYD Paragrafer §§ 116-125 
  

Ordförande 
 
MADELAINE+JAKOBSSON 

 

  

Justerare 
 
Grethel+Katarina+Broman 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-10-05 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-10-08 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-10-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 
Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 
 

 
 
 
Övriga: 

Ulf Månsson, kommunchef 
Per Alfheim, GVA-chef § 118 
Krister Johansson, fastighetschef § 118 
Sylvia Orädd, personalstrateg, § 118 
Jonas Wallin, ekonomichef § 119 
Daniel Bäckström, avfallsingenjör § 120 
Paula Quinones, kultur- och fritidschef § 122 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 123 
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§ 116 Dnr 95085  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska justera protokollet. 

 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (s) utses att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C). Justeringen sker den 8 oktober kl. 10:00. 

_____ 
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§ 117 Dnr 95084  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

_____ 
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§ 118 Dnr 92216  

Information  

Sylvia Orädd, personalstrateg 

HR-strateg Sylvia Orädd presenterar sig för utskottet. Sylvia arbetar inom områdena 
arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa.  

 

Krister Johansson, fastighetschef 

Fastighetschefen informerar bland annat om att; 

- Avdelning Viken B (Tallbacken) är åtgärdad efter vattenskada. 

- Åtgärder är genomförda i Lögdeå skola med anledning av tidigare 
oljeuppvärmning.  

- Brandskyddet är utökat för bla. Mården 12. 

- Tillfällig handikapparkering ska inrättas utanför Oasen. 

 

Per Alfheim, GVA-ingenjör 

- Vattenläckor fortsätter att åtgärdas kontinuerligt 

- Arbete pågår gällande VA-situationen på Tallbacken/Strandholmen. Parallellt 
arbetas det med en cykel- och gångväg till centrum.  

- Arbetet med att skapa förutsättningar för att ingå i Vakin pågår. 

 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef 

- Informerar om tjänst för digital felanmälan. 

- Upphandling för virkesmätning på godsterminalen i Rundvik kommer att 
behandlas i kommunstyrelsen när underlag tagits fram. 

- Det undertrycka underhållsbehovet av VA-verksamheten de senaste 50 åren 
påverkar kommande förslag till VA-taxa. 

- Angående branden i Hörnsjö så är kommunens främst ansvarig för det 
förebyggande arbetet. Att upptäcka och förebygga samt jobba med 
fastighetsägaren för att åtgärda problem.  
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Ulf Månsson, kommunchef 

- Kommunen arbetar för fler extratjänster med planering för nya områden som 
dessa skulle kunna verka inom. 

- Digad, den digitala kompetenssatsningen för administrativ personal och första 
linjens chefer, pågår med 4 seminarier under hösten. 

- Medarbetarenkäten pågår under oktober. 

- Covid -19, ledningsgruppen arbetar nu med perspektivet att restriktioner 
kommer att fortgå i 12 månader. 

- Arbetsförmedlingen kommer del av veckan hålla till i kommunhuset, men inga 
externa möten kommer att genomföras i kommunhuset. 

- Visionsarbetet pågår med ambitionen att kunna presentera material att 
kommunicera till medborgarna innan årsskiftet. 

- Möjligheter att bereda större frågor tillsammans med politiken planeras. 

- Information om problematik med ovårdade tomter och skrotbilar.  

 

_____ 
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§ 119 Dnr 2020-000465 042 

Delårsrapport januari - augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om delårsbokslut per augusti 2020 för 
allmänna utskottets verksamhetsområden; gemensam service och sektor 
samhällsbyggnad. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden 
är totalt +4,7 Mkr jämfört med budget där gemensam service avviker + 2,0 Mkr samt 
sektor samhällsbyggnad +2,7 Mkr. En ingående analys avseende periodens resultat 
kommer presenteras för kommunstyrelsen i form av delårsrapport. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning, ekonomichef 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.  

_____ 
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§ 120 Dnr 2020-000401  

Svar på remiss - Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper  

Sammanfattning av ärendet 

Miljödepartementet har utfärdat en remiss av promemoria om kommunalt ansvar för 
insamling och materialåtervinning av returpapper. Ansvaret för insamlingen av 
returpapper ligger idag på producenterna, men i promemorian föreslås att 
producentansvaret ska upphävas och att ansvaret på insamling istället ska ligga på 
kommunerna från och med 1 januari 2022. 
 
Nordmalings kommun har blivit utvald som remissinstans och ett remissvar ska ha 
inkommit till Miljödepartementet senast den 30 oktober 2020. 
 

Nordmalings kommun har tillsammans med Region Västerbottens nätverksgrupp 
Samrådsgrupp Avfall (SGA) lämnat ett yttrande om sina synpunkter på promemorian. 
Yttrandet finns att läsa i separat bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 
Yttrande med bilagor, SGA 
Remiss- kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper 

Allmänna utskottets beslut 

Yttrandet från Samrådsgrupp Avfall antas som Nordmalings kommuns remissvar till 
Miljödepartementet. 

_____ 
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§ 121 Dnr 2020-000466 006 

Sammanträdesplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar 
hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för 
regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och 
omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och 
sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings 
kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för 
att underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Allmänna utskottets beslut 

Sammanträdesplan 2021 för Allmänna utskottet antas. 

_____ 
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§ 122 Dnr 2020-000464 804 

Regler för föreningsstöd, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del Nordmalings kommuns pågående jämställdhetsarbete (projektet 
Modellkommun) har reglementet för föreningsbidrag justerats i syfte att öka 
medvetenheten om jämställdhetsfrågor i föreningslivet. I och med att Barnkonventionen 
blivit lag så har även vissa kompletteringar gjorts för att lyfta fram även detta. 

Beslutsunderlag 

Regler för föreningsstöd, revidering 2020, kultur- och fritidschef 
Tjänsteskrivelse,  kultur- och fritidschef 
Nuvarande regler för föreningsstöd,  kultur- och fritidschef 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Föreslagna ändringar godkänns och börjar gälla från och med den 1 januari 2021. De är 
därmed  tillämpbara under kommande ansökningsperiod. 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef 
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§ 123 Dnr 2020-000416 439 

Bestridande av avgift för strandskyddsdispens, Tjäruskärs hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Kråken-Tjäruskärs byaförening hemställer att kommunen avskriver 
fordran avseende avgift för strandskyddsdispens, till en summa av 3750 kronor. 
Föreningen hänvisar till det betydande belopp som kommunen deltagit i finansieringen 
av gästtoaletter i Järnäsklubbs gästhamn.   

 

Avgift för strandskyddsdispens baseras på politiskt fastställd taxa och omfattar samtliga 
som söker strandskyddsdispens. Likställighetsprincipen tillämpas vid debitering av 
fastställda taxor. 

Stöd till föreningen hänvisas till kommunens bidragsreglemente för föreningsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Skrivelse, Kråken- Tjäruskärsbyaförening 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår en avskrivning av fordran för strandskyddsdispens och 
hänvisar till kommunens bidragsreglemente för föreningsstöd. 

_____ 

Skickas till:  

Kråken- Tjäruskärsbyaförening  

Samhällsbyggnadschef 



Allmänna utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-10-05
Sida

13(14)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE+JAKOBSSON  
Grethel+Katarina+Broman 

 
 

§ 124 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudan till Presidiedag för Räddningsnämnder anordnad av Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) har inkommit. 

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings kommun avstår deltagande med anledning av den kostnad som 
deltagandet innebär. 

_____ 
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§ 125 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Mottagande av nyanlända och preliminära andelstal, Migrationsverket. 

_____ 

 




