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§ 1 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_________ 
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§ 2 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c). 
Justeringen sker onsdag den 1 februari kl. 13:00. 

 

_________ 
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§ 3 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på föredragningslistan har upprättats. Under sammanträdet föreslås följande 

tillägg till föredragningslistan; 

Tillägg av § 31: Anställning av kommunchef. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillägget godkänns och föredragningslistan fastställs. 

 

________ 
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§ 4 Dnr 108061 

Information 

Information från revisionen mandatperiod 2022-2026: 

Revisionens ordförande, Hardy Eriksson (s) presenterar sig för kommunstyrelsen. 

 

Information om arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AME) arbete: 

Carola Sundström, chef för AME informerar om: 

 AME:s uppdrag och mål  

 Vad arbetsmarknadsenheten kan erbjuda (bland annat kartläggning, 
arbetsförmågebedömning, matchning, coachning, vägledning och arbetsträning) 

 Målgruppen (alla mellan 16-64 år som behöver stöd och behov av samverkan) 

 Samarbetspartners (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten) 

 Arbetet och resultatet med extratjänster (2017-2022) som finansierades statligt. 
42 % av deltagarna har gått vidare till arbete efter extratjänsten.   

 Resultat samordningsteam 2022 där 63 % gått till arbete. 80 % av deltagarna har 
avslutats med en för individen positiv lösning 

 

Information om regnbågsveckan: 

Jan Näs, vikarierande kultur- och fritidschef informerar om programmet för 

regnbågsveckan och rallyfesten: 

 10-11 februari är det rallyfest i kommunparken med storbildsskärm 

 13-19 februari är det regnbågsveckan som syftar till att uppmärksamma HBTQI-
frågor. Kommunstyrelsen får information om programmet. 

 

Information från tf. HR-chef, Andreas Witt 

 Information om processen rekrytering av ny HR-chef 

 Plan och process för lönekartläggning för 2023  

 Statens servicecenter i Nordmaling 
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Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 5 Dnr 2022-000518041 

Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2023 anger inriktningen för planerad 

verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. 

Budget 2023 beslutades i oktober 2022 och anger resultatnivå samt medelsanvisning till 

respektive verksamhetsområde. Den beslutade resultatnivån för 2023 uppgår till 2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen samt 

åtföljande medelsanvisning en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen syftar till att säkerställa måluppfyllelse och följs löpande upp under 

året i form av rapportering till kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-20 

Förslag - Verksamhetsplan 2023 
Protokoll MBL § 19 samt § 11 

Protokollsutdrag 2023-01-17 § 8 
Protokollsutdrag 2023-01-16 § 8 
Protokollsutdrag 2022-11-14 § 79 

Protokollsutdrag 2022-11-16 § 95 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för år 2023 samt överlämnar den till 
fullmäktige som information. 

 

________ 

Skickas till: Sektorchefer, ekonomichef, kommunchef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2023-01-30 
Sida 

11(36) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Gerd Emma Elisabeth Lindgren 
 

 

§ 6 Dnr 2023-000006042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2023 

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 sker löpande måluppföljning vid varje 
utskotts- och nämndssammanträde 2023. 
Eftersom det är nytt år och verksamhetsplanen för 2023 nyss antagits genomförs ingen 

uppföljning av måluppfyllelsen detta sammanträde men kommer ske löpande under året 
kommande sammanträden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 7 Dnr 2023-000047041 

Ramfördelning budget 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2022-10-24 § 108 beslut om budget 2023. 

I kommunfullmäktiges beslut godkänns att kommunstyrelsen får göra tekniska 
förändringar av programmens budgetramar under förutsättning att förändringarna är 

kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 

Detta innebär att kommunstyrelsen får flytta medel mellan verksamhetsområden om 
detta anses vara nödvändigt.  

I samband med arbetet med detaljbudget identifieras ett antal verksamhetsområden där 
ramjustering blir nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-20 
Presentation ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Omfördelning av medel mellan programområden genomförs enligt nedan; 

 

Gemensam verksamhet  25 157 tkr -2 643 tkr  

Politisk verksamhet  5 100 tkr - 

Infrastruktur och skydd  35 652 tkr +1 152 tkr 

Kultur och fritid  20 265 tkr +1 065 tkr 

Pedagogisk verksamhet  209 156 tkr +2 656 tkr 

Vård och omsorg samt IFO 223 950 tkr +2 850 tkr 

Särskilt riktade insatser  5 840 tkr +340 tkr 

Affärsverksamhet  7 422 tkr +1 122 tkr 

Finansförvaltning  7 358 tkr -6 542 tkr 

 

________ 

Skickas till: Ekonomichef 
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§ 8 Dnr 2022-000579001 

Årsredovisning och ansvarsprövning för förbundsstyrelsen och dess 

ledamöter för år 2018 i samband med likvidation av Regionförbundet 
Västerbottens län 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet Västerbottens län avvecklades den 31 december 2018. En 

årsredovisning för 2018 upprättades och har skickats ut till samtliga 16 medlemmar för 
godkännande och beslut i ansvarsfrågan.  

Regionfullmäktige fastställde årsredovisningen för Regionförbundet Västerbottens län 

2018 och beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda 
ledamöter i juni 2019. Behandling av årsredovisningen samt ansvarsprövningen 

behöver nu ske hos övriga medlemmar.  

Likvidationen är nu avslutad, tillgångar och skulder och övriga åtaganden är reglerade 
eller överförda till Region Västerbotten och en fördelning av kvarvarande bankmedel 

har beräknats. Fördelningsnyckeln vid denna beräkning är respektive medlems 
inbetalade avgifter till regionförbundet under dess levnadstid, det vill säga under 

perioden 2008-2018. Detta i enlighet med § 23 i regionförbundets förbundsordning.  

Beslutsunderlag 

Missiv med förslag till beslut 
Granskningsrapport slutredovisning Regionförbundet Västerbottens län 
Årsredovisning 2018 Regionförbundet Västerbottens län 

Slutredovisning likvidation Regionförbundet Västerbottens län 
Granskning av slutredovisning av likvidering av Regionförbundet Västerbottens län 
Revisionsberättelse 2018 Regionförbundet Västerbottens län 

Protokollsutdrag 2023-01-16 § 9 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning 2018 för Regionförbundet 
Västerbottens län samt beviljar för egen del ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 

samt dess enskilda ledamöter.     

 

_________ 
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§ 9 Dnr 2022-000558168 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 

handlingsprogram för skydd mot olyckor gällandes för fyra år. Räddningstjänsten har 
upprättat ett förslag på ett nytt handlingsprogram för perioden 2023-2027.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-26 
Förslag - handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Yttrande från MSB 
Yttrande från Länsstyrelsen 

Yttrande Bjurholms räddningstjänst 
Yttrande Vännäs räddningstjänst 
Yttrande Umeå brandförsvar 

Protokollsutdrag 2023-01-16 § 6 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för skydd mot olyckor för 2023-2027. 

 

________ 
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§ 10 Dnr 2023-000029100 

Policy för sociala medier 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala medier är medier vars spridning bygger på interaktion mellan människor. 

Spridningen är till sin natur okontrollerbar vilket gör att användning av sociala medier 
måste ske med mycket stor försiktighet för att den personliga integriteten skall kunna 

värnas. Nordmalings kommun har ett stort ansvar som arbetsgivare och tillhandahållare 
av service och information. Till detta kommer de lagkrav som finns, bl.a. GDPR. På 
grund av detta finns ett behov av en policy för användandet av sociala medier.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Utredning - policy för sociala medier 
Förslag - policy för sociala medier 
Protokollsutdrag 2023-01-16 § 8 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta policy för sociala medier. 

 

_______ 
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§ 11 Dnr 2022-000578730 

Investeringsäskande - sektor omsorg 2023 

Sammanfattning av ärendet 

På Nordmalings kommuns särskilda boende för äldre, Strandbacken, har den tekniska 

livslängden för spoldesinfektionsmaskinerna och trygghetslarmen på rummen uppnåtts. 
Dessa har antingen slutat att fungera eller har inte kunnat repareras eftersom det inte går 

att få tag i reservdelar då systemen är för gamla. Det finns 13 
spoldesinfektionsmaskiner var av åtta har gått sönder till en återanskaffningskostnad på 
79 650 kronor styck, sammanlagt 637 200 kronor. Trygghetslarmen har också i allt 

väsentligt slutat att fungera och kostar 1 306 408 kronor att återanskaffa. Totalt 
investeringsbehov för sektorn är 1 943 680 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-22 
Utredning investeringsäskande 

Protokollsutdrag 2023-01-17 § 11 
Fastighetskarta beskrivning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bevilja de uppkomna investeringskostnaderna på 
sammantaget 1 943 680 kronor. 

 

_______ 
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§ 12 Dnr 2022-000575732 

Utökning av leasingbilar inom hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har som krav inom hemtjänsten att den arbetssökande ska ha 

tillgång till egen bil som ska användas i tjänsten. Anledningen är att det finns för få 
tjänstebilar att tillgå. Sektorn har genomfört en utredning och resultatet visar att totalt 

åtta nya fordon behöver tillföras verksamheten för att kravet på att ha egen bil kan tas 
bort i rekryteringsannonserna. Två fordon beställdes i april 2022 men är ännu inte 
levererade. Då kostnaderna för fordonen samt driften av dessa överstiger den budget 

verksamheten har behöver ärendet hanteras politiskt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-27 
Utredning utökning av leasingbilar inom hemtjänsten 
Protokollsutdrag 2023-01-17 § 10 

Skrivelse och namnlistor angående tjänstebilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Fatta inriktningsbeslut att tillhandahålla tillräckligt med tjänstebilar inom hemtjänsten 
och i och med det ta bort kravet att ha tillgång till egen bil i kommande 
rekryteringsannonser.  

Frågan kring finansiering hanteras vidare i kommande budgetprocess för budget 2024, 
plan för 2025 och 2026.  

 

_______ 
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§ 13 Dnr 2022-000415734 

Nytt LSS-boende för unga 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av att tillskapa nya boendeplatser för LSS i Nordmalings kommun är stort. För 

närvarande är det sju personer som fått boendebeslut inom LSS som verksamheten 
behöver verkställa. Sektorn har tillsammans med en arbetsgrupp undersökt 

möjligheterna för nytt LSS-boende. Efter utredning har förslaget landat i att bygga två 
nya LSS-boenden, där ett boende kommer rikta sig till unga vuxna och det andra 
boendet kommer vara ett sätt att framtidssäkra platser och frigöra fyra till fem bostäder 

till allmännyttan på Hemvägen.  

Nybyggnationerna möjliggör en hemtagning av en köpt placering som idag kostar ca 

160 000 kronor i månaden för sektorn. Kostnaderna för byggnationerna av LSS-
boendena är beräknade till ca 47 miljoner kronor med en avskrivningstid på ca 40 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
Utredning för byggnation av LSS-boendeplatser 

Exempelbilder 
Prospekt 
Protokollsutdrag 2023-01-17 § 9 

Investeringskalkyl LSS-boende 2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fatta ett inriktningsbeslut att bygga 12 nya boendeplatser 
för LSS fördelat på två huskroppar. 

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att projektera och ta in 

anbud för byggandet av 12 nya boendeplatser fördelat på två huskroppar.  

 

_______ 
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§ 14 Dnr 2022-000416290 

Ny förskoleavdelning Gräsmyr 

Sammanfattning av ärendet 

Gräsmyr förskola har i dagsläget två avdelningar med åldersblandade grupper om 1-5 år 

med 37 barn, dvs. 18-19 barn/avdelning. Tidigare fanns tre avdelningar men inför 
läsåret 2020/2021 stängdes en avdelning på grund av vikande underlag. Fritids kunde 

då byta lokal från byggnaden Sagohöjden ovanför förskolan till den tomma avdelningen 
intill förskolan. 

I augusti 2023 beräknas barnantalet bli 20 barn per avdelning i Gräsmyr. Det innebär 

för många barn på liten yta. Det ger en försämrad arbetsmiljö för både barn och 
personal med mindre tid per barn, ytor som inte räcker till samt en ökad 

arbetsbelastning för personal med risk för ökad sjukfrånvaro. 

Förslaget från sektorn är att tillfälligt öppna en till förskoleavdelning i Sagohöjdens 
lokaler under läsåret 2023/2024 för att möta de behov som finns på förskoleplatser i 

Gräsmyr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-25 
Utredning, 2023-01-25 
Protokollsutdrag 2023-01-18 § 15 

Protokollsutdrag 2022-10-12 § 225 

Kommunstyrelsens beslut 

Öppna en tillfällig avdelning i Gräsmyr i angränsande lokal Sagohöjden under läsåret 
2023/2024, med start augusti 2023 om bemanning kan vara på plats. Resurser 
samordnas med övriga avdelningar gällande öppning/stängning. 

 

________ 

Skickas till: barn- och utbildningschef 
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§ 15 Dnr 2021-000277247 

Svar på motion - Inventering av ödehus 

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2021 anmäldes en motion från Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Motionen 

tog upp behovet av att inventera och annonsera ut ”ödehus” i kommunen för att 
tillvarata dessa hus och samtidigt bidra till en levande landsbygd. Vänsterpartiet yrkade 

i motionen på att: 

 genomföra en inventering av hus som saknar ägare eller ägare som inte nyttjar 
sitt/sina hus 

 underlätta försäljning och köp av dessa hus genom en riktad 
kommunikationsstrategi som att till exempel erbjuda tips till säljare och köpare 

på sin hemsida, via sociala medier samt i lokala tidningar. 

 ta råd från föreningar som arbetar med dessa frågor, till exempel Hela Sverige 
ska levas regionala länsavdelningen för Västerbotten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 
Motion - inventering av ödehus 
Protokollsutdrag 2023-01-16 § 11 

Protokollsutdrag 2021-06-28 § 93 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (c) föreslår att motionen avslås eftersom förslaget inte ligger 
inom kommunens kompetens. 
Maria Myrstener (v) yrkar på bifall av motionen. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
ordförande finner, genom acklamation, att kommunstyre lsen bifaller Madelaine 
Jakobssons (c) förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen då förslaget inte ligger inom kommunens 

kompetens utifrån plan- och bygglagen samt att en sådan kartläggning skulle resultera i 
ett personregister och fastighetsregister som inte skulle gå i linje med GDPR-

lagstiftningen.  
________ 

Reservation: Maria Myrstener (v) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 16 Dnr 2022-000577231 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Den gällande detaljplanen för området anger att byggnader skall placeras minst 4,5 

meter från tomtgräns. Uthus och garage får dock placeras närmare grannfastighet efter 
grannes medgivande. Garage skall placeras minst 6,0 meter från gräns mot gatan om 

porten vetter mot gatan. 

Den föreslagna komplementbyggnaden medför att carporten placeras på närmare 
avstånd mot gata än 4,5 m. I kvarteret och inom detaljplan 2401-P01/2 återfinns ett 

flertal byggnader belägen närmare än 4,5 m från grannfastighet och gata. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-21 
Utredning 
Ansökan om bygglov 

Plan- fasad, situationsplan 
Foton 

Granneyttranden 
Översiktskarta 
Protokollsutdrag 2023-01-16 § 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad, Kaptenen 4, 

med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  

 

_______ 

Skicka till: byggkontoret 
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§ 17 Dnr 2022-000545292 

Uthyrning av fastighet 

Sammanfattning av ärendet 

Den 2022-11-29 inkom en framställan från Ortolab AB till Nordmalings kommun 

gällande förfrågan om att hyra Solskenshallen i Rundvik utifrån ökade behov av 
lokalyta. Lokalen omfattar en yta om cirka 200 m2 med hög takhöjd och bedöms av 

sektorn funktionsmässigt lämplig även som lagerlokal. 

Under sammanträder informerar VD och platschef för produktionen i Rundvik, från 
Ortolab om nuläge och deras förfrågan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-12 

Utredning, 2023-01-12 
Förfrågan Ortolab AB 
Presentation Ortolab VD och platschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till nästa kommunstyrelse den 13 mars 2023. Till nästa 

sammanträde ska det faktiska nyttjandet av Solskenshallen ha utretts samt dialog ha 
förts med idrotts- och intresseföreningar samt Ortolab gällande lokalen. Andra 
alternativa lokaler till Ortolab ska också utredas. 

 

_______ 

Skickas till: Näringslivsutvecklare, fastighetschef, Ortolab 
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§ 18 Dnr 2023-000005140 

Information från näringslivsutvecklare 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar kommunstyrelsen om följande: 

 Framtagandet av ny näringslivsstrategi pågår i samverkan med det lokala 
näringslivet. Ett första utkast med fem fokusområden är nu ute på remiss till 

näringslivet.  

 Förstudie som pågår gällande nytt sågverk i Rundvik. Förstudien berör bland 
annat logistiklösningar, utbyggnad av infrastruktur, elförsörjning, 
markförhållanden osv. En process som kommer pågå under våren.  

 Projektinfo kring NIS 6.0 som är avslutat och slutrapporten är inlämnad.  

 Projektet för godsterminalen som är snart slutredovisat. 

 Produktionen på godsterminalen går bra. Framtiden ser lovande ut.  

 Nytt näringslivsprojekt efter NIS 6.0 "Attrahera flera" startade upp förra 
veckan.  

 Lunchmöte med temat bygg- och miljö onsdag den 1/2 för att förbättra 
dialogen mellan kommun och näringsliv samt för att berätta om den utökade 
organisationen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 19 Dnr 2023-000030012 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska fullmäktige årligen vid fullmäktiges 

första sammanträde i februari precisera beredningens uppgifter för året. 
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för 2023 där 

aktiviteter och inriktning för beredningens arbete för 2023 presenteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-19 

Förslag - demokratiberedningens verksamhetsplan 2023 
Protokollsutdrag 2023-01-23 § 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsplan för 2023 för demokratiberedningen överlämnas till 
kommunfullmäktige utan yttrande från kommunstyrelsen.  

 

________ 
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§ 20 Dnr 2023-000028114 

Medborgarlöfte 2023-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun och polisen har tagit fram nya medborgarlöften för perioden 

2023-2025 som syftar till ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Medborgarlöften är framtagna med utgångspunkt från polisens lägesbild och 

resultat från trygghetsenkäten. Medborgarlöftena beskriver inriktningen för polisens 
och kommunens samverkan och insatser som under åren 2023-2026 kommer bestå av:  

 Droger 

 Trafik 

 Hemmet ska vara en trygg plats 

 Ekonomisk brottslighet 

 Otrygga platser 

 Grannsamverkan 
Till varje område kopplas olika aktiviteter som planeras och genomförs inom de 
uppdrag som lokala brottsförebyggande rådet har. I syfte att minska brottsligheten och 
öka tryggheten ska polisen och kommunen till stor del genomföra aktiviteterna i 

samverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-03 
Utredning - Medborgarlöfte 2023-2025 
Förslag - Medborgarlöften 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta medborgarlöften 2023-2025. 

 

________ 

Skickas till: kommunchef, kommunstrateg 
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§ 21 Dnr 2023-000034168 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 

2022 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen bland annat 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och 

de anställda. 

Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av förordningen. Som en del av 
uppföljningen skapas årligen en rapport som övergripande beskriver styrelsens arbete 

med dataskyddsfrågor. 

Rapporten redovisar övergripande genomfört arbete under året, brister i arbetet och 

framtida behov enligt dataskyddsombudets analys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2022 
Protokollsutdrag 2023-01-16 § 10 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten för kommunstyrelsens dataskyddsarbete för 2022.   

 

________ 

Skickas till: dataskyddsombud, ledningsgrupp 
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§ 22 Dnr 2023-000042113 

Val av representation till delegationen för social välfärd och hälsa 

samt delegation för utbildning 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelsen om samverkan för 
regional utveckling 2023-2026. För samverkan mellan regionen och kommunerna på 

förtroendepersonsnivå innehåller överenskommelsen ett antal delegationer. Denna 
förtroendepersonsorganisation behöver nu tillsättas med ledamöter inför den kommande 
mandatperioden.  

Val behöver förrättas till följande delegationer: 

Delegationen för social välfärd och hälsa (DSH) 

Delegationen utgörs av 15-17 ledamöter från kommunerna där varje kommun utser 1 
ledamot med undantag för kommuner med över 50 000 invånare, Umeå och Skellefteå 
kommun, som har möjlighet att utse 2 ledamöter vardera. 

Delegation för utbildning (DU) 

Delegationen utgörs av 15 ledamöter från kommunerna där varje kommun utser 1 

ledamot. 

Beslutsunderlag 

Missiv och nomineringsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 

Till delegationen för social välfärd och hälsa fastställs sociala utskottets ordförande, 

Kerstin Sjöström (c) som ledamot. 

Till delegationen för utbildning fastställs barn- och utbildningsutskottets ordförande, 
Jan Persson (m) som ledamot. 

 

________ 

Skickas till: Region Västerbotten 
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§ 23 Dnr 2023-000043100 

Information - sammanställning inkomna Nordmalingsförslag under 

2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2022 beslutade kommunfullmäktige att byta ut medborgarförslag och 
ersätta det med Nordmalingsförslag där medborgare och de som äger fastigheter i 

Nordmalings kommun på ett effektivare sätt kan lämna förslag till Nordmalings 
kommun. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning där Nordmalingsförslag regleras 
ska kommunfullmäktige årligen få en rapport av inkomna Nordmalingsförslag utifrån: 

• Antalet inlämnade förslag 
• Fördelning av förslag utifrån kön, samt 

• Andel förslag som överlämnas till sektorerna utanför Nordmalingsförslag 
samt andel avslag/bifall gällande accepterade Nordmalingsförslag 

• Analys av handläggningstid (målvärde 2023 är maximalt 90 dagar) 

Då Nordmalingsförslag nyligen införts presenteras en kortfattad rapport för 2022 års 
inkomna Nordmalingsförslag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Rapport - sammanställning Nordmalingsförslag 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 24 Dnr 2023-000004002 

Revidering av delegationsordning 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras när 

behov uppstår. Till dagens sammanträde föreslås följande revidering (markerat med röd 
text i förslag till revidering): 

Ny punkt i delegationsordningen – S 18.29 ny punkt som föreslås läggas till 
delegationsordningen där sociala utskottet föreslås ges delegation att besluta vilka 
handläggare som har fullmakt att vårda egendom i dödsbo. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 

Förslag – revidering av delegationsordning januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen. 

 

________ 

Skickas till: nämndsekreterare, IFO-chef, administratör IFO 
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§ 25 Dnr 2023-000046002 

Firmatecknare Nordmalings kommun 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun behöver förnya beslut om vem som är behörig att teckna 

Nordmalings kommuns firma med anledning av ny mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-20 
Presentation ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson, ges fullmakt att teckna 
Nordmalings kommuns firma under 2023-2026. 

 

________ 

Skickas till: ekonomichef, nämndkansli 
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§ 26 Dnr 2023-000045009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 

inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

Under sammanträdet ger tf. kommunchef Fredrick Berglund en kort sammanfattning 
kring de motioner och medborgarförslag som inte beslutats inom ett års tid. 

Ledningsgruppen har tagit ett övergripande grepp för att besvara de medborgarförslag 
och motioner som listas.  

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 

kommunfullmäktige: 

Datum Avsändare/mottagare Beskrivning 

2021-11-09 privat Medborgarförslag – 
Utegym på kajen 

2021-09-27 
 

privat Medborgarförslag – 
Återinrättande av 
parkeringsplatser 

2021-09-15 
 

Tomas Johansson (FD) Motion - Brandskydd 

2021-06-28 privat Medborgarförslag – 
sänkning av hastighet i 
Rundviks samhälle 

2021-05-19 
 

privat Medborgarförslag - 
Slyröjning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-19 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

 

_______ 
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§ 27 Dnr 2022-000544700 

Information - Cirkulär för ersättningar och villkor inom 

socialtjänstens område för 2023 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2022 beslutade kommunfullmäktige (§ 11) att de av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), Socialstyrelsen och Försäkringskassan angivna rekommenderade 

höjningar för följande ersättningar och belopp ska följas från och med år 2023 och 
framåt; 

 Timbelopp assistansersättning 

 Riksnorm försörjningsstöd 

 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 

 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 

 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. 

 
Från och med i år (2023) meddelas sociala utskottet och kommunstyrelsen de nya 
nivåerna av ersättningar och belopp. 

Beslutsunderlag 

Timbelopp assistansersättning, Försäkringskassan 

Riksnorm försörjningsstöd, Socialstyrelsen 
SKR Cirkulär 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
SKR Cirkulär 22:43 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 

SKR Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

Generalbeslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 11 
Protokollsutdrag 2023-01-17 § 15 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 28 Dnr 2022-000581199 

Information - Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har den 11-14 oktober 2022 granskat Överförmyndarnämnden. 

Inspektionen har skett genom att Länsstyrelsen kontrollerat slumpvis utvalda akter ur 
det av Överförmyndaren förda registret. Inspektionen har skett i Överförmyndarens 

lokaler, dels i Umeå och dels i Örnsköldsvik. 

Beslutsunderlag 

Missiv - Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden 

Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-12-14 
Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen bjuds överförmyndarnämnden in för att 

informera om arbetet och de åtgärder som vidtagits efter inspektionen. 

 

_______ 
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§ 29 Dnr 67774 

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsen meddelas följande; 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
karriärtjänster för lärare för 2022/2023, dnr 2022-542-047. 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag för lärarlönelyftet, dnr 2022-572-047  

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling för 2022/2023, dnr 2022-294-047  

Protokoll hjälpmedelsrådet 221107, dokid 107403 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde den 23 november 2022, dokid 

107530 

Protokoll Länssamverkansgruppen 20221125, dokid 107648 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner - insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2023, dokid 107923  

Skrivelse från Håknäs bygdegårdsförening gällande Håknäs kvarn, dokid 108247 

Protokoll Samordningsförbundet Umeåregionen 20221125 

Medlemsbrev Biofuel Region 2023 

 

________ 
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§ 30 Dnr 108203 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsen meddelas följande delegationsbeslut: 

Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Sociala utskottet 2023-
01-17 § 12 

Skicka in anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

sociala utskottet 2023-01-17 § 16 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol samt utseende av ombud att föra nämndens talan, socialchef 2023-
01-08 

Anta riktlinjer för informationssäkerhet och systemförvaltning, t.f. kommunchefer 

2023-01-17, dnr 2023-041-168 

 

Avslag ansökan om fortsatt skolskjuts med taxi, barn- och utbildningschef 2022-12-29, 
dnr 2022-393-623 

 

________ 
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§ 31 Dnr 2023-000051023 

Anställning av kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun står inför rekrytering av ny kommunchef, vilken ska anställas av 

kommunstyrelsen 

Rekryteringsprocessen av ny kommunchef har pågått under slutet av 2022 och början 

av 2023. Som stöd i processen har rekryteringsföretag anlitats.  

Kommunstyrelsens beslut 

Efter erforderliga fackliga förhandlingar och genomförd säkerhetsprövning, anställa 

Thomas Berglund som kommunchef i Nordmalings kommun. Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att förhandla och teckna anställningsavtal. 

 

________ 

Skickas till: HR-chef 

 


