SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-14

1(28)

Kommunstyrelsen
Plats och tid
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Kommunstyrelsen

Närvarande
Beslutande:
Madelaine Jakobsson (C)
Ulf Johansson (C) ersätter Kerstin Sjöström (C)
Petronella Johansson (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C)
Ann-Kristin Strandman (C)
Anders Jonsson (C)
Chatarina Gustafsson (M)
Jan Persson (M) ersätter Anna-Karin Lundberg (KD)
Grethel Broman (S)
Billy Moström (S)
Gerd Lindgren (S) ersätter Anders Olsson (S)
Monica Jonsson (FD)
Tomas Johansson (FD) ersätter Anna-Britt Coe (V)
Mikael Larsson (SD)

Övriga:

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Christina Tolf, NTF § 293
Ulf Månsson, kommunchef
Andreas Witt, socialchef § 293
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef § 293
Rodney Miller, miljöinspektör § 293
Tina Enquist, miljöinspektör § 293
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 293
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 294 - 295
Susann Hansson, tf socialchef § 302
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 293, 308
Per Alfheim, GVA-ingenjör § 309
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§ 291

Dnr 91875

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera dagens protokoll.
Kommunstyrelsens beslut
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet kl. 08:00 den 18 september på
kommunkontoret jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C).
_____
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Kommunstyrelsen

§ 292

Dnr 88401

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslista för dagens sammanträde ska fastställas.
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende Godkännande av överenskommelse
intraprenad, Juliagården och Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS.
_____
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§ 293

Dnr 88398

Information
Kommunchefens information
- Coronaläget
Inga större utbrott av smitta har dokumenterats i Nordmalings kommun under
sommaren. Rutiner för att hålla smittorisken nere fortsätter som innan sommaren.
- Statliga välfärdsmiljarder
Staten har meddelat extra medel till kommunerna som kompensation för utgifter
kopplade till corona.
- Delägarskap av VAKIN påverkar vår befintliga organisation. Processer för
omställning pågår.
- Utbildning för att bli mer digitala pågår (DIGAD) liksom arbetet med en
digitaliseringsstrategi.
- Behov av att utarbeta rutiner för uppföljning politiskt fattade beslut ex. antagna
policydokument, utredningar och strategier lyfts fram.
- Positiv utveckling gällande extratjänster i kommunen.
- Umeåregionen arbetar för att få till stånd ett LEADER-projekt gällande
landsbygdsutveckling.
- Remissen "Slutbetänkandet av Kommunutredningen" besvaras av Umeåregionen men
ej av Nordmalings kommun separat.
- Den ekonomiska situationen för Olofsfors Bruksmuseum delges.
Kommunstyrelsens ordförandes information
- Arkitetkthögskolan kommer fokusera en av sina kurser på Nordmalings historia och
utveckling.
- Ett möte med Trafikverket har genomförts där bland annat "bristlistan" diskuterades.
- Ett dialogforum för långsiktiga och mer komplexa ärenden undersöks.
- Ett nytt sätt att arbeta med budget har börjat undersökas. En kallelse för
informationsträff med anledning av detta kommer att skickas ut till partier
representerade i fullmäktige.
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Christina Tolf, NTF Verksamhetsansvarig Distrikt Västerbotten
Information och genomgång av webbutbildning för politiker angående nolltolerans i
trafiken.
Presentation av ny personal
Ny socialchef Andreas Witt presenterar sig, liksom miljöinspektörerna Rodney Miller
och Tina Enquist.
Barn – och utbildningschef
Thomas Berglund presenterar en tidsplan för den nya förskolan.
Samhällsbyggnadschef
Torsten Lindqvist informerar om att vattenverksamheter, dammar i Olofsfors samt
Leduåns fiskevägar hanteras i en gemensam process med externa aktörer (Länsstyrelsen
mfl.).
Kommunstrateg
Ann- Sofie Appelblad informerar om Länsstyrelsen Västerbottens uppdatering av den
regionala vägledningen Klimatanpassa Västerbotten 2020-2025. Vägledningen är tänkt
att ligga till grund för kommunernas planering och agerande för att anpassa sig till
klimatförändringar. Detta för att de kommunala uppdragen ska kunna genomföras med
bibehållen kvalitet vid klimatförändringar.
Kommunstyrelsens beslut
Informationerna läggs till handlingarna.
_____
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§ 294

Dnr 2020-000370 042

Månadsrapport per juli 2020
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för
perioden januari - juli 2020. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet för
perioden är -7,3 Mkr. Motsvarande period i fjol var avvikelsen -20,9 Mkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 286,4 Mkr efter sju månader vilket är 8,3
Mkr lägre än samma period 2019. Verksamhetens intäkter är 8,3 Mkr lägre än
föregående år medan verksamhetens kostnader är 16,6 Mkr lägre. Personalkostnaderna
är 6,4 Mkr lägre än samma period 2019 där 2,6 Mkr förklaras av återbetalda
sjuklönekostnader. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har minskat 3,0 Mkr
mellan åren och avser främst externa placeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse -månadsrapport, ekonomichef
Protokollsutdrag 2020-08-19
Protokollsutdrag 2020-08-18
Protokollsutdrag 2020-08-17
Ack. resultat, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut
Månadsrapport per juli 2020 godkänns.
_____
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§ 295

Dnr 2019-000395 042

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020
Sammanfattning av ärendet
I och med kommunfullmäktiges beslut om besparingsåtgärder 2019-06-24, så
beslutades att uppföljning av besparingsförslagen ska redovisas kommunstyrelsen
löpande vid varje sammanträde.
Under dagens sammanträde gör ekonomichef en genomgång av genomförda och ej
genomförda besparingsåtgärder. De som ej är genomförda kommer att fortsätta arbetas
med och följas upp av kommunstyrelsen.
Minskning verksamhetsvaktmästare konstateras realiserad inom sektor
samhällsbyggnad.
För nuvarande är följande uppdrag ej genomförda:
Avveckling öppen förskola, kommer att gälla från årsskiftet.
Kontinuerliga anpassningar för personalkostnader till volymuppdraget arbetas det
fortlöpande med.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation av ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 296

Dnr 2020-000273 001

Utredning - Avveckla tjänsten kultur- och fritidschef
Sammanfattning av ärendet
Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett
antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är
utredningsuppdrag nr 12 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta
resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042).
Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för Nordmalings kommun
genomförs en översyn av samtliga kostnadsposter. Kommunstyrelsens sammanträde
200213 gav uppdraget att utreda förutsättningar för att ta bort tjänsten kultur- och
fritidschef som en i raden av åtgärder för att skapa en budget i balans. Återrapportering
av ärendet med konsekvensbeskrivning genomfördes till kommunstyrelsen 200323.
Förvaltningen fick då uppdraget att fortsätta utreda förutsättningar för att ta bort
tjänsten kultur- och fritidschef.
Beslutsunderlag
Översikt ansvarsområden och arbetsuppgifter kultur- och fritidschef, Ulf Månsson mfl.
Översikt ansvarsområden och arbetsuppgifter kultur- och fritidschef, samt
konsekvensanalys om tjänsten tas bort, Ulf Månsson mfl.
Nordmalings bibliotek och kulturen i Nordmalings kommun, Tommy Bildström
Lista projektansökningar Kultur och Fritid 2019-2020, Ulf Månsson mfl.
Mail 200417 Vi har för mycket pengar. Ang kulturcheftjänsten, Tommy Bildström
Mail 200415 Angående besparing, Musikskolan
Kommunstyrelsens beslut
Utredningen "Förutsättningar att ta bort tjänsten kultur- och fritidschef" avslutas och
tjänsten kvarstår i sin nuvarande form.
_____
Skickas till: Kultur- och fritidschef, HR-avdelningen
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§ 297

Dnr 2020-000114 042

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna utfört en grundläggande granskning
med syfte att bedöma om nämnder och styrelse har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
I granskningsrapporten daterad 2020-03-04 ger KPMG sin bedömning och
rekommendationer till hur styrning och ledning kan och bör utvecklas för att bli en
effektivare organisationsenhet. Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig efter att
granskningsrapporten överlämnats.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, kommunchef
Rapport grundläggande granskning, KPMG, 2020-03-20
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns och överlämnas till lekmannarevisionen och sakkunniga som
kommunstyrelsens svar på den grundläggande granskningen
_____
Skickas till: revisionens ordförande, KPMG
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§ 298

Dnr 2020-000116 042

Revisionsrapport - Ekonomistyrning
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings Kommuns ekonomistyrningsprocess har granskats av KPMG på uppdrag
av kommunrevisionen. I granskningsrapporten daterad 2020-03-04 ger KPMG sin
bedömning och rekommendationer till hur Nordmalings kommuns
ekonomistyrningsprocess kan och bör utvecklas för att bli mer effektiv som styrande
instrument. Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig efter att granskningsrapporten
överlämnats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Förslag till yttrande över granskningsrapport samt muntlig redogörelse ekonomichef
Revisionsrapport, KPMG
Revisionsrapport ekonomistyrning, KPMG, 2020-03-20
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns och överlämnas till lekmannarevisionen och sakkunniga som
kommunstyrelsens svar på granskning av ekonomistyrningen.
______
Skickas till: revisionens ordförande, KPMG
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§ 299

Dnr 2020-000418 003

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) för att ”se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt”. Kontroll av de egna verksamheterna ska genomföras av ansvarig
nämnd för att säkerställa en god kvalitet och minimera risken för att allvarliga fel begås.
I Nordmalings kommun så är kommunstyrelsen ansvarig för gemensam service, sektor
barn- och utbildning, sektor omsorg och sektor samhällsbyggnad, varför dessa
behandlas inom samma internkontrollplan.
Beslutsunderlag
Uppföljning internkontrollplan 2020, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av internkontrollplanen januari - augusti 2020 godkänns.
Uppföljning av internkontrollplan ska fortsättningsvis ske i september (deluppföljning)
och februari (slutrapportering).
_____
Skickas till: ledningsgrupp, kommunfullmäktige (meddelande)

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

Sida

15(28)

Kommunstyrelsen

§ 300

Dnr 88463

Information från näringslivsutvecklare
Näringslivssamordnare informerar
- Fasta företagsaktiviteter återupptas under hösten; 29/9 Näringslivslunch med
deltagande av Svenskt Näringslivs och presentation av dess rankning samt pandemins
påverkan. Ytterligare lunch/frukostmöten är inplanerade 29/10 samt 4/12.
- Coronaläget för näringslivet synliggörs i lägesenkäter som skickas till kommunens
företagare. I enkäten ombeds företagen svara på frågor om omsättnings förändring
jämfört föregående år, sjukfrånvaro, antal besök, kompetensförsörjning, vidtagna
åtgärder med anledning av pandemin, om man tagit del av stödpaket mm.
- NIS 6.0 – Höstens program presenteras där bland annat en nätverksträff för kvinnliga
entreprenörer är inplanerad den 16 september.
- Stickspår, omlastningsplats med öppen terminal, information om kommande
upphandling av drift och de övervägande som är aktuella inför denna.
- Inspel om politikens deltagande i ett Näringslivsråd önskas.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 301

Dnr 2020-000033 026

Information om sjukskrivningstal 2020
Sammanfattning av ärendet
Sjuktal för perioden 1 januari till och med juni 2020 redovisas under dagens
sammanträde.
Den totala sjukfrånvaron den sista juni uppgick till 6,79 procent (jämfört med ca 3
procent vid årsskiftet).
Korttidssjukfrånvaron (dag 1 - 59) uppgick den sista juni till 4,2 procent (jämfört med
3,44 vid årsskiftet).
Långtidssjukfrånvaron (dag 60) har minskat från 43,2 procent till 37,47 procent.
Beslutsunderlag
Muntlig information, personalchef
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 302

Dnr 2020-000310 759

Initiativärende - Handlingsplan efter genomlysning sektor omsorg
Sammanfattning av ärendet
Följande ärende har väckts av Monica Jonsson (FD):
”En genomlysning av socialas arbete beställdes av kommun med ett konsultföretag.
Resultatet av utredningen var att de påvisade ledningsproblem, arbetsmiljöproblem där
bland annat hot, kränkningar och mobbing förekom.
En handlingsplan skulle tas fram för att presenteras i KS i november 2019. Detta har
inte ännu skett vid dagens datum 1 juni 2020.
Då inte alla partier är med i sociala utskottet där handlingsplanen tagits fram är det
viktigt att denna presenteras för hela kommunstyrelsen.
Så frågan blir då när ska handlingsplanen presenteras för Kommunstyrelsen”.
Under kommunstyrelsens sammanträde redogör tf. socialchef Susann Hansson för de
aktiviteter som ej är färdigställda samt exempel på aktiviteter som är genomförda
utifrån konsultens utredning.
Beslutsunderlag
Muntlig genomgång av tf. socialchef Susann Hansson
Protokollsutdrag 2020-06-08
Initiativärende- Handlingsplan efter genomlysning sektor omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 303

Dnr 2020-000431 730

Godkännande av överenskommelse intraprenad, Juliagården
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-09 att anta ansökan om att starta intraprenad. I
Nordmalings kommuns policy för intraprenad, framgår att överenskommelsen om
intraprenad slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige. Intraprenaden Juliagården
kommer att utgöra en självständig och företagsliknande enhet som på uppdrag utför
verksamheten inom ramen för den kommunala organisationen.
Beslutsunderlag
Förslag – överenskommelse intraprenad Juliagården
Tjänsteskrivelse – 2020-09-09
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Överenskommelsen antas och kommunfullmäktige föreslås att slutgiltigt fastställa
Juliagården som intraprenad
_____
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§ 304

Dnr 2020-000011 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommunkommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen
varför kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande
beträffande ej verkställda beslut:
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut.
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt 28 h § LSS
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt 28 h § LSS.
_____
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MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Dnr 2020-000010 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.
Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda
beslut:
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 f-h
§ SoL.
_____
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Dnr 2020-000337 098

Svar på resmiss - Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd
hälsa i Västerbotten
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten har
tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av
Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region
Västerbotten och Umeå Universitet
Beslutsunderlag
Förslag avsiktsförklaring för en god jämlik, jämställd hälsa i Västerbotten
Följebrev till remiss
Tjänsteskrivelse – 2020-08-21
Kommunstyrelsens beslut
Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten godkänns och
Nordmalings kommun ställer sig positiv till den samarbetsform som föreslås.
______
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Dnr 2020-000007 002

Revidering av delegationsordning 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Följande förslag
på revidering föreslås inom individ- och familjeomsorgens område (förslagen är
markerade med röd text i delegationsordningen):
Punkt S 1.15 Beslut om att återta ansökan om vård enligt 2 och 3 § LVU med sociala
utskottet som föreslagen delegat. Denna punkt har tidigare saknats i
delegationsordningen.
Punkt S 13.3 Överklagande och yrkande om inhibition till Förvaltningsrätt och då
beslut ursprungligen fattas av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och
LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat med delegaten i
ursprungsbeslutet som föreslagen delegat.
Punkt S 13.4 Överklagande och yrkande om inhibition till Kammarrätt när
Förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och
LVM-ärenden med sociala utskottet som föreslagen delegat.
Punkt S 3.12 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av Öppenvårdsinsats med
IFO-chef som delegat. Förslaget är att lägga till ett förtydligande att detta gäller externa
öppenvårdsinsatser.
Punkt S 3.13 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av intern Öppenvårdsinsats
med socialsekreterare som föreslagen delegat (tidigare var IFO-chef delegat för
öppenvårdsinsatser).
Punkt S 3.24, S 3.29 och S 3.30 föreslås strykas eftersom de insatser som de berör nu
faller in under interna öppenvårdsinsatser i föreslagen punkt S 3.13.
Beslutsunderlag
Delegationsordning – förslag på revideringar augusti 2020
Protokollsutdrag 2020-08-18
Tjänsteskrivelse 2020-08-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen.
_____
Skickas till: nämndsekreterare, IFO

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

Sida

23(28)

Kommunstyrelsen

§ 308

Dnr 2020-000395 315

Kommunal parkeringsövervakning
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (SFS 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning får kommunen själv
besluta att ansvara för kommunal parkeringsövervakning. I beslutet ska anges det
område som parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal
parkeringsvakter som behövs där. Vidare ska parkeringsövervakningen fullgöras av
parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften samt förordas av
kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos kommunen, andra
kommuner, kommunala parkeringsaktiebolag, sådana kommunala trafikaktiebolag som
inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210) samt sådana
bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
Beslutsunderlag
Beslut att införa kommunal parkeringsövervakning, samhällsbyggnadschef
Protokollsutdrag 2020-08-17
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med lagen om kommunal
parkeringsövervakning (SFS 1987:24) fastställa:
- den kommunala parkeringsövervakningen omfattar området som motsvarar
Nordmalings kommun,
- parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter eller av annan teknisk
lösning,
- parkeringsvakter förordnas av Nordmalings kommun,
- parkeringsövervakningen fullgörs av minst en (1) parkeringsvakt
- samhällsbyggnadschefen delegeras om bemyndigande av parkeringsvakt
_____
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§ 309

Dnr 2020-000360 303

Nödvattenplan 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
För att snabbt och effektivt kunna ge invånarna dricksvatten vid en krissituation utan att
människors hälsa och miljö påverkas ska kommuner ha en nödvattenplan. Enligt
vattentjänstlagen är det VA-huvudmannens uppgift att vid kris leverera abonnenter
tjänligt dricksvatten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-08-17
Tjänsteskrivelse - Nödvattenplan 2020-2022, GVA-ingenjör
Nödvattenplan 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Nödvattenplan 2020-2022.
_____
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Dnr 2020-000242 104

Partistöd 2021, redovisning för 2020
Sammanfattning av ärendet
Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form
av partistöd. Kommunfullmäktige antog den 23 juni 2014, § 69 nya regler för partistöd.
Enligt de nya bestämmelserna ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts i enlighet med dess syfte. Kommunfullmäktige ska
sedan besluta om utbetalning av partistödet.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-16 § 6 att partier representerade i
kommunfullmäktige får ett grundstöd på 5000 kronor och ett mandatstöd på 8800
kronor per mandat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 20200917
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Redovisning av partistöd 2019 samt granskningsintyg, Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Liberalerna
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Moderaterna
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Fria Demokraterna
Redovisning av partistöd 2019, samt granskningsintyg, Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisningar av användningen av
partistödet för 2019. 2021 års partistöd betalas ut till de partier som inkommit med
redovisningar enligt följande:
Centerpartiet 13 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 119 400 kr
Liberalerna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr
Moderaterna 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr
Kristdemokraterna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr
Socialdemokraterna 7 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 66 600 kr
Vänsterpartiet 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr
Fria Demokraterna 2 mandat á 8 800kr Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr
Sverigedemokraterna 3 mandat á 8 800kr Grundstöd 5000 Totalt: 31 400 kr
_____
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Dnr 2020-000415 042

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i Carl Wikströms stiftelse
Sammanfattning av ärendet
Enligt stadgarna för Carl Wikströms stiftelse ska förvaltnings- och revisionsberättelse
för det gångna verksamhetsåret överlämnas till Nordmalings kommun som har att
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet Carl Wikströms Stiftelse, ekonomichef
Årsredovisning 2019 inkl. revisionsberättelse, Carl Wikströms Stiftelse
Revisionsberättelse 2019 Carl Wikströms Stiftelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i Carl Wikströms stiftelses styrelse
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
_______
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Dnr 2020-000411 113

Avsägelse och fyllnadsval- sociala utskottet
Sammanfattning av ärendet
Niklas Westermark (V) lämnar sina politiska uppdrag i Nordmalings kommun och den
ersättarplats som Vänsterpartiet hade i sociala utskottet behöver fyllas.
Beslutsunderlag
Avsägelse politiska uppdrag, Niklas Westermark (V)
Förslag till beslut under sammanträdet
Grethel Broman (S) föreslår Carin Ahlfeldt (S) som ersättare i sociala utskottet.
Kommunstyrelsens beslut
Carin Ahlfeldt (S) väljs som ersättare i sociala utskottet.
_____
Skickas till: berörd ledamot, nämndkansliet, sociala utskottets presidium
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Dnr 93972

Meddelanden
Följande meddelanden finns att läsa distribuerade i handlingarna.
Beslut om efterträdarval Vänsterpartiet, Länsstyrelsen Västerbotten
Revisionsrapport - Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen, KPMG
Information om att återuppta överföring av kvotflyktingar samt reviderad årsplanering
av mottagande av flyktingar, Migrationsverket
_____
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