Nytt projekt: FION

Kommunchefen
har ordet
EU-val

Söndagen den 26 maj är det val till
Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i
EU:s medlemsländer vilka som ska
representera dem i parlamentet de
kommande fem åren. I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från
EU:s 28 medlemsländer och Sverige representeras av 20 ledamöter.
Förberedelser pågår vid kommunkansliet för att kvalitetssäkra
valprocessen.

Barnkonventionen blir
svensk lag 1 jan 2020

Sverige ratificerade Barnkonventionen redan 1990 vilket innebär
att vi har åtagit oss att följa konventionens direktiv. Riksdagen
bestämde 13 juni 2018 att Barnkonventionen blir svensk lag. Sveriges
kommuner och landsting stödjer
kommunerna i förberedelse- och
implementeringsprocessen inför att
Barnkonventionen förenas i svensk
lag 1 jan 2020. Nordmalings kommun kommer att nyttja stödet från
SKL inför att Barnkonventionen blir
lag och inleder arbetet under våren.

Region Västerbotten

Region Västerbotten är ny organisation fr.om. 1 jan 2019.
Västerbottens läns landsting och
Regionförbundet Västerbottens län
har förenats till en organisation.
Organisationsformen är beprövad
och har tidigare genomförts i andra
delar av Sverige. En region kan
beskrivas som ett landsting med utvecklat ansvar för regional utveckling. Organisationsförändringen
undviker dubbelarbete och stärker
Västerbottens utvecklingsmöjligheter med en samlad politisk röst.
Vidare skapas effektivare arbetsformer men viktigast av allt
är att ”Regional utveckling och
Hälso- och Sjukvård är beroende
av varandra.” Ett gott samarbete
mellan länets 15 kommuner är en
förutsättning för en långsiktig och
livskraftig utveckling. I skrivande
stund pågår arbeten som behandlar
”Kollektivtrafikens organisering
och finansiering i Västerbotten”
med start 1 januari 2020.

Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
Nordmaling

Besöksnäring

Besöksnäringen har ett ovärderligt
värde för en kommun eftersom
besökare bidrar till kommunutveckling på många olika sätt.
I det korta perspektivet kan en
ökad försäljning stärka företagens ekonomi, vilket kan skapa
förutsättningar för tillväxt.
På längre sikt kan nya samarbetskonstellationer uppstå mellan
företagen och innovativa krafter
kan skapa ett anpassat utbud för en
befintlig eller ny målgrupp.

Fion står för Föräldrar-IntegrationOmsorg-Nordmaling och är ett
projekt för ökad integration. Finansieringen kommer från Länsstyrelsen och projektet drivs av integrationsenheten Nordmalings kommun
under 2019.

Genom att vända sig till nya och
etablerade medborgare som är
föräldralediga ska samordnade
aktiviteter ordnas till exempel tillsammans med familjecentralen och
biblioteket. Viktiga förutsättningar

för en lyckad integration i samhället
är ömsesidig förståelse, respekt och
kommunikation mellan människor
samt ökas kunskap om varandras
kulturer och synsätt.
Medverkande i projektet är Röda
korset, Landstingets samordnare för
kultur-doulor i Västerbotten, Nordmalings Ridklubb, Svenska kyrkan.
Projektledare Carina Björklund

Telefon: 070-591 93 9. E-Post:
carina.bjorklund@nordmaling.se

Ansökan om föreningsbidrag
31 mars är sista ansökningsdatum för dig som vill söka föreningsbidrag.
Observera att ansökningar inkomna efter 31 mars har ej rätt till bidrag.

När företagare från besöksnäringen samlades för att diskutera
möjligheter och begränsningar
med dagens utbud för besökare,
framställdes många kloka tankar.
Vid mötet presenterades att bolaget
Visit Umeå AB är kommungemensamt bolag som kan stödja
kommunernas arbete med besöksnäring.

Läs mer om de olika kategorierna på vår hemsida. Vi tar endast emot
ansökningshandlingar digitalt! www.nordmaling.se/forening

Olika trender inom turismen
diskuterades och allt fler besökare
efterfrågar upplevelser och aktiviteter. Mötet konstaterade även
att E4 är ett bra skyltfönster som
kan vidareutvecklas och att möjligheten till boende för besökare är
en framgångsfaktor. En workshop
planeras inom kort för att vidareutveckla deltagarnas idéer.

Adress: Storgatan 7
Måndag kl.13.00 - 16:00. Torsdag kl.13.00 - 16:00
Övriga tider tidsbokning:
Mike Tekeste 070-511 30 26. Ann-Gerd Mårtensson 070-511 31 26

Tack för ordet!

Om du är en strukturerad och
noggrann person som är nyfiken på
hur ett val går till så är du precis den
vi söker för att arbeta i vallokal som
röstmottagare i vårens EU-val.

Kontakt

Josefine Larsson. josefine.larsson@nordmaling.se

Öppettider Drop-in Integrationsavdelningens lokal

Nordmalings kommun söker röstmottagare till EU-valet den 26 maj

Som röstmottagare tar du emot
väljarnas röster och ser till att valet
går till på ett korrekt sätt i vallokalen.
Kommunen genomför en utbildning
på ca 2 timmar i god tid innan valet,
så du behöver inte ha tidigare erfarenhet från valarbete.

Valhandläggare Maria Syd:
maria.syd@nordmaling.se,
tel 0930-14017 eller
valnämndens ordförande
Kerstin Hörnqvist:
kerstin.hornqvist@nling.nu,
tel 076-1365786.

För att vara röstmottagare så ska du
däremot vara 18 år fyllda och bör
inte stå på någon partilista till det
val som ska genomföras. Uppdraget
som röstmottagare kan variera i tid
beroende på om du är intresserad av
att arbeta både i förtidsröstningslokal
och i vallokal (valdagen). Uppdraget
arvoderas med 160 kr/timme.

Ulf Månsson, Kommunchef

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling
Telefon: 0930-140 00 (Växel)

Om du vill anmäla intresse eller vill
veta mer om uppdraget så kontakta
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