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Närvarande 
 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C), ordförande 
 Kerstin Sjöström (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

Chatarina Gustafsson (M), §§ 73-83 
 Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 
 
 
 
Övriga: Ulf Månsson, kommunchef 
 Sophie Jakobsson, kollektivtrafiksamordnare 
 Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg, § 73 
 Curt Byström, räddningschef,§ 74 
 Jonas Wallin, ekonomichef, § 77 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, §§ 78-80 

Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 71 Dnr 96813  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande och tid för justering ska fastställas. 

Allmänna utskottets beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 25 augusti kl. 12:00 jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 
_____ 
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§ 72 Dnr 96814  

Fastställande av föredragningslistan 

Allmänna utskottets beslut 
Föredragningslistan fastställs. 
_____ 
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§ 73 Dnr 2021-000356 536 

Information - förändring av ringbilsturer 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiksamordnare Sophie Jakobsson informerar om planerade förändringar av 
ringbilarnas turer. Kollektivtrafiksamordnare återkommer med ett färdigt förslag i 
november 2021. 

Beslutsunderlag 
Information ringbilar, kollektivtrafiksamordnare 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 74 Dnr 2021-000243 773 

Inrättande av ett folkhälsopris i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträdet 2021-05-24 att möjligheten att inrätta 
ett folkhälsopris utreds vidare. 
Nordmalings kommuns Folkhälsoråd har inkommit med en skrivelse med förslag om att 
inrätta ett folkhälsopris. Förslaget innebär att priset kan delas ut till en enskild person 
eller personer som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i positiv riktning i 
Nordmalings kommun. Priset föreslås vara en summa om 10 000kr.  
Det kan vara personer som privat eller i sin anställning arbetar med förebyggande 
folkhälsoinsatser, företagare som sätter arbetsmiljö i första rummet eller föreningar som 
ger medlemmar och andra förutsättningar för sunda levnadsvanor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Skrivelse om inrättande av folkhälsopris 
Protokollsutdrag 2021-05-24 

Allmänna utskottets beslut 
Ärendet överlämnas utan förslag från allmänna utskottet till kommunstyrelsen för 
beslut.  
_____ 
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§ 75 Dnr 2021-000354 179 

Förändrad ledningsorganisation räddningstjänsten 

Sammanfattning av ärendet 
Förändrade lagkrav (Lag 2020:882 om ändringar i lagen om skydd mot olyckor samt 
MSBFS 2021:4) påverkar räddningstjänsten nationellt genom bland annat ökade krav 
på ledningssystem och ledningscentral. Detta innebär att kommuner i ökad utsträckning 
söker samverkan för att möta lagkraven. 
Räddningschef har utrett olika möjliga samarbeten för att möta lagkravet. 
Förslaget från räddningscheferna i Nordmalings kommun, Bjurholms kommun och 
Vännäs kommun är att ansluta sig till RC Nord (de nordligaste kommunernas 
ledningssamverkan).  
Tjänsteperson i beredskap (TIB) skulle dock inte ingå i en eventuell samverkan med RC 
Nord. 
Ärendet är under beredning och beslut i ärendet väntas kunna fattas under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Information om förändrad ledningsorganisation, räddningschef 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 76 Dnr 100762  

Information 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Månsson, kommunchef 
- Nuläget gällande covid – 19 är gott då de flesta vuxna är vaccinerade, och 
Folkhälsomyndigheten väntas komma med nya direktiv i september, efter att skolorna 
startat och dess påverkan på smittspridning är mer känd 
- Nordmalings kommuns personal tillåts vaccinera sig på arbetstid 
- Kort återkoppling efter brand i hyreshus i Nordmaling under sommaren 
- Landshövding Helene Hellmark Knutsson besökte Nordmalings kommun i augusti 
- Umeåregionen arbetar med förutsättningarna för ett nytt Leaderområde 
- Region Västerbotten: arbetar med plan för kris- och katastrofarbete, 
kompetensförsörjningsplan samt tillitsbaserad styrning 
 
Sektor samhällsbyggnad: 
- Samhällsbyggnadschef har en alltför hög arbetsbelastning 
- Vaktmästarfrågan diskuteras  
HR: 
- HR-/Lönesystemet kan komma att kosta mer när Örnsköldsvik nu avslutat sitt 
deltagande  
- Behov av att rekrytera ny vikarie vid HR-enheten  
AME: 
- Förutsättningar för campingplatsen vid Rödviken utreds 
- Arbetsförmedlingens projket KROM kan missgynna mindre kommunen 
Kansli:  
- Ny hemsida och intranät 
- Utbildningar har bokats in för politiker och tjänstepersoner gällande strategiskt 
målarbete, Vision 2031 
-Politiska sammanträden sker digitalt tillsvidare 
 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef 
- genomgång av inkomna remisser med möjligheter att lämna yttranden och utredningar 
som inkommit till sektor samhällsbyggnad  
Pågående arbete: 
- omställningsarbete Rundvik skola 



 

Allmänna utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

Sida 
10(17) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

- reningsanläggning byts ut på simhallen  
- projektstart för den nya förskolan Omega 
- parkeringen vid resecentrum  
- trafiksituation Artediskolan och Lögdeåskolan 
- samråd ny detaljplan Notholmen 
- hamnkontoret på Notholmen är rivet 
- nya medarbetare Robin Eklund, miljö- och hälsoskydd och Isabell Olofsson, 
bygglovsinspektör är på plats. Under hösten kommer även en produktionsledare att 
påbörja sin anställning (ersätter delar av tidigare GVA-ingenjörs tjänst). 
- Arbetet med dammar vid Olofsfors fortgår 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
_____ 
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§ 77 Dnr 2021-000349 042 

Månadsrapport per juli 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin informerar muntligen om det ekonomiska resultatet för jan-
juli 2021. Utfallet för allmänna utskottets sammanlagda verksamhetsområden är ett 
överskott jämfört med budget på totalt 2,5 Mkr (gemensam service 0,9 Mkr samt sektor 
samhällsbyggnad 1,6 Mkr). 

Beslutsunderlag 
Muntligt föredragande, ekonomichef 

Allmänna utskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för en samlad bild av resultatet per juli 2021. 
_____ 
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§ 78 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. 
Ulf Månsson, kommunchef, föredrar avvikelser avseende målområden för gemensam 
services. Bland annat nämns svårigheter att uppnå mål gällande: 
- att tillskapa 15-25 bostäder/år 
- att maximalt utnyttja EU-program 
- att skapa befolkningstillväxt med 75 personer/år 
 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, föredrar avvikelser avseende måluppfyllelse 
inom sektor samhällsbyggnad.  
- tillsynsverksamheten har ej genomförts i någon större utsträckning pga. pandemin  
- arbetsmiljön inom sektor samhällsbyggnad lyfts som ett ev. kommande problem med 
anledning av hög arbetsbelastning 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna och presenteras även vid kommunstyrelsen 
nästkommande sammanträde. 
_____ 
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§ 79 Dnr 2021-000353 253 

Markanvisning  
Protokollsutdrag i ärendet publiceras ej på hemsidan.  
_____ 
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§ 80 Dnr 2021-000355 439 

Ansökan om strandskyddsdispens LIS-område, Kvillskär 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om att bebygga Nordmaling Ava 1:105 har inkommit, området är beläget 
inom LIS-område. Nordmalings kommun har utpekat "Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge" (LIS-område) på den västra sidan av Kvillskär i Avafjärden. Områden 
är i dagsläget delvis bebyggt, och i kommunens antagna planer i tillägg till 
översiktsplanen (LIS-planen) finns utrymme för ytterligare bebyggelse inom området. 
Sektor samhällsbyggnad förordar därför ett beviljande av ansökan. 
Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelser för obebyggda 
tomter/tomtplatser (nylokalisering) har delegerats allmänna utskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, miljöinspektör 
Yttrande, samhällsbyggnadschef 
Ansökan om strandskyddsdispens enligt LIS, privatperson 
Tillägg till översiktsplan Strandskydd 

Allmänna utskottets beslut 
Skrivelsen (dokid 100754) antas, och därigenom beviljas ansökan om 
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastighet Ava 1:105 i enlighet med 
7 kap. 18 d § Miljöbalken.  
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§ 81 Dnr 2021-000351 047 

Information - Svar på remiss Regionalstödskartan 2022-2027 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande lämnade ett svar på remiss om Regionalstödskartan 
2022-2027 den 9 augusti 2021 genom ett brådskande delegationsbeslut. Information om 
ärendet delges allmänna utskottet samt kommunstyrelsen den 6 september.  
Med anledning av att Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för 
statligt regionalstöd för perioden 2022–2027 har regeringen erbjudit bland andra 
Sveriges regioner att inkomma med synpunkter på de beslutade riktlinjerna och deras 
tillämpning i Sverige under kommande år. Av riktlinjerna framgår regler kring var, när 
och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa. 
Riktlinjerna visar på vilka kriterier och indikatorer som ska användas som utgångspunkt 
för att identifiera vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats 
regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av 
kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 
december 2027. 

Beslutsunderlag 
Remissvar Regionalstödskartan 2022-2027, kommunstyrelsens ordförande 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 82 Dnr 100301  

Landsbygdsdag i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) föreslår att en utredning 
tillsätts för att se över möjligheten att arrangera en landsbygdsdag i Nordmalings 
kommun. 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunchef ges i uppdrag att utreda formerna och innehållet i en eventuell 
landsbygdsdag i Nordmalings kommun. 
_____ 
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§ 83 Dnr 96815  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Integritetsmyndigheten delger beslut om att ärendet 2021-199 är nedlagt och avslutas. 
Samordningsförbundets tertialrapport jan –april 2021, Samordningsförbundet 
_____ 
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