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Närvarande 
 
Beslutande: 

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

 
 
 
Ej beslutande: 

Bertil Karlsson (L), insynsplats 
Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 
Anna-Karin Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
 

 
 
Övriga:   
  
 Ulf Månsson, kommunchef 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §154, §159, §§164-165 
 Robin Eklund, miljöinspektör § 154 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg §155 
 Andreas Witt, socialchef §§ 159-162 
 Jonas Wallin, ekonomichef §§156-158 
 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare §163 
 Tomas Wänman, Chilimedia § 163 
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§ 151 Dnr 97022  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 152 Dnr 96818  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas.  

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 9 september kl. 12:00 jämte 
ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

________ 
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§ 153 Dnr 96817  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden dras ur föredragningslistan: 

- Beslut om umgängesbegränsning 
- Beslut om umgängesbegränsning 
- Detaljplan Nore/Flygia 
- Markanvisning Rödviken 
 

Följande läggs till föredragningslistan: 

- Statistikrapport ej verkställda beslut SOL 
- Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 
- Delegationsordning revideras 
 

_____ 
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§ 154 Dnr 2021-000222 009 

Information  

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson 

Landshövdingen, hennes sekreterare samt en av Länsstyrelsens enhetschefer besökte 
Nordmalings kommun 16/8. Olofsfors Bruk, Olofsfors AB, Levar Hotell, 
Godsterminalen samt SCA besöktes. 
 
Det länsövergripande projektet för folkhälsa och strukturer för samarbete inom detta 
område inom länet är avslutat m
styrgruppen för det är kommunstyrelsens ordförande invald. 
 

Kommunchef, Ulf Månsson, informerar om bland annat: 

- Omvärldsbevakning; arbetstillfällen i närområdet 
- Covid-19, lägesbeskrivning 
- Notholmen  
- Övergripande strategiska mål 
- Trafikverket 
- Markköp 
- Besöksnäring och campingplatsen 
- Verksamhetsinformationer 

 

Socialchef, Andreas Witt 

Bemöter skrivelse (dokid 100307) samt informerar om organisationsförändringen inom 
sektor omsorg som bland annat syftar till att minska nettokostnadsavvikelsen och 
möjliggöra för sektorn att bedriva verksamhet inom budgeterad ram. 

 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist 

Informerar om ev. kommande detaljplaneärende. 

 

Samordningsförbundet, Mikael Holmlund  
Samordningsförbundet i Umeåregionens verksamhet beskrevs, en jämförelse mellan 
deltagande kommuner presenterades och goda exempel lyftes. 
_____ 
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§ 155 Dnr 2021-000243 773 

Inrättande av ett folkhälsopris i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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 uppgå till en summa om 10 000kr.  

Priset ska kunna delas ut till personer, som privat eller i sin yrkesroll, arbetar med 
förebyggande folkhälsoinsatser, företagare som sätter arbetsmiljö i första rummet eller 
föreningar som ger medlemmar förutsättningar för sunda levnadsvanor. 

Beslutsunderlag 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Ett folkhälsopris inrättas enligt förslagna kriterier i tjänsteskrivelsen. 

Prissumman fastställs till 10 000 kr. 

_____ 

Skickas till: kommunstrateg, FHR sekreterare (för vidare exp.) 
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§ 156 Dnr 2021-000349 042 

Månadsrapport per juli 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen visar januari - juli ett positivt resultat om 10,5 Mkr. Det starka resultatet är 
främst en effekt av positiv slutskatteavräkning för dels 2021 men även en 
korrigeringspost för stärkt slutskatteavräkning för 2020. Vidare är de generella 
statsbidragen cirka 2,1 Mkr högre än budgeterat. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till  289,6 Mkr efter 7 månader vilket är samma 
nivå som juli  2020. Verksamhetens intäkter uppgår till 46,5 Mkr vilket är 8,7 Mkr 
lägre än föregående år.  Verksamhetens kostnader uppgår till 336,1 Mkr vilket är 8,8 
mkr lägre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 0,4 Mkr högre än samma 
period 2020. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 3,1 Mkr mellan 
perioderna. Effekten av verksamhetsövergång till Vakin påverkar verksamhetens 
intäkter och kostnader med -11,4  Mkr jmf med 2020. Nettokostnadseffekten av 
verksamhetsövergången är i övrigt neutral. 

Resultatet för sektorerna uppgår till -1,3 Mkr jämfört med budget per sista juli. 
Sektorernas resultat är 6,0 Mkr starkare jämfört med samma period föregående år. 
Prognosen över kommuntotalen är för närvarande oförändrad med anledning av att 
prognosen skatteintäkter ej förändrats. Ny prognos presenteras per sista augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Månadsrapport juli 2021, ekonomichef 
Protokollsutdrag 2021-08-25 
Protokollsutdrag 2021-08-24 
Protokollsutdrag 2021-08-23 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna Månadsrapport juli 2021 

____ 

Skickas till: ekonomichef, kommunchef, sektorchefer 
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§ 157 Dnr 2021-000303 049 

Yttrande - Granskning finansiell planering 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens långsiktiga finansiella planering och med utgångspunkt i detta bedömt hur 
förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi ser ut. I granskningen har ingått att 
identifiera finansiella styrkor och risker samt andra utmaningar.  

Den sammanfattande bedömningen från utredaren är att kommunen till viss del bedriver 
ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. Dock har utredaren 
noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer att påverka 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Utredaren menar också att 
kommunens finansiella planering i de flesta avseendena inte är mer långsiktig är vad 
lagstiftningen kräver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Förslag till yttrande, ekonomichef 
Granskningsrapport avseende långsiktig finansiell planering samt upprättat förslag till 
yttrande, KPMG 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till yttrande antas och överlämnas till revisionen. 

_____  

 
Reservation: Viktor Krutrök (V) reserverar sig mot beslutet 

 

Skickas till: frida.hald@kpmg.se 
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§ 158 Dnr 2021-000364 057 

Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling Leasingbilar  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun står inför upphandling av nya leasingbilar med anledning av att 
nuvarande avtalstid har löpt ut. De fordon som avses är placerade inom flera 
kommunala verksamheter och avser dels mindre personbilar men även ett antal mindre 
transportfordon. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Grundkrav fordon, bilaga 1 
Verksamhetens behov och specifika krav, bilaga 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av leasingbilar godkänns. 

_____ 

Skickas till: ekonomichef 
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§ 159 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 samt kommunstyrelsesammanträde under 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
utskottens mål och resultatmått framgår. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar 
kommunchef samt sektorchefer nivån av måluppfyllelse inom respektive sektor och 
problematiserar de delar som bedöms svårare att nå. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 160 Dnr 2021-000346 050 

Fastställa ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- 
och sjukvård i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 
15 kommuner och Region Västerbotten, kommer ett nytt avtal som ersätter tidigare 
ramavtal om läkarmedverkan. Samråd vård och omsorg beslutade under sammanträdet 
den 11 juni att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna att besluta 
att fastställa ramavtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i Västerbotten 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-08-24 
Tjänsteskrivelse - 2021-08-03 
Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten 
Rekommendation till beslut om ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 
hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten 
fastställs. 

______ 

Skickas till: britta.edstrom@regionvasterbotten.se, socialchef 
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§ 161 Dnr 2021-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun 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 LSS, kvartal 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-
12-31 enligt 28 h § LSS. 

_____ 

 

Skickas till: socialchef och LSS-handläggare 
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§ 162 Dnr 2021-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

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 SoL kvartal 2 - omsorg 
Statistikrapport ej verkställda beslut SoL kvartal 2 - individ- och familjeomsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktig godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-
31enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 

Skickas till: socialchef och IFO-chef 
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§ 163 Dnr 2021-000013 140 

Information från näringslivsutvecklare 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om bland annat: 

- Besöksantal under sommaren 2021, där fisketurismen lyfts fram som en central del 

- Industrin är fortsatt drabbad av dyra råvarupriser 

- Information om Näringsliv i samverkan (NIS)  

- Slutförande av försäljning Mården 12 pågår 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 164 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inom sektor samhällsbyggnad behöver följande delegationspunkter läggas till eller 
revideras: 

Punkt A 31.1 där byggnadsinspektör föreslås vara ny delegat och besluta i ärenden om 
dispens från strandskyddsbestämmelser för tomter/tomtplatser (nylokalisering).  

Punkt A 31.2 där byggnadsinspektör föreslås vara ny delegat och besluta i ärenden om 
dispens från strandskyddsbestämmelser för redan ianspråktagna tomter/tomtplatser.  

Punkt A 31.3 där byggnadsinspektör föreslås vara ny delegat och besluta i ärenden om 
dispens från strandskyddsbestämmelser för muddring/kajanläggning vid redan 
ianspråktagen strandremsa.  

Punkt A 31.10 där byggnadsinspektör föreslås vara ny delegat att Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna. S.k. 15/25-regeln 
(Länsstyrelsen Västerbotten).  

Punkt A 22.23 där byggnadsinspektör föreslås få delegation att besluta att förlänga 
utredningstiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

Punkt A 22.25 är förslag på ny punkt där byggnadsinspektör föreslås få delegation att 
besluta om Anmälningsärenden enligt 9 kap 45 §. I specifika situationer, delegation för 
att förkorta handläggningstiden  

Punkt A 22.26 är förslag på ny punkt där byggnadsinspektör föreslås få delegation att 
besluta om föreläggande om komplettering enligt 9 kap. 22 § PBL. 

Punkt A 23.9 är förslag på ny punkt där byggnadsinspektör föreslås få delegation att 
besluta om startbesked enligt 10 kap. 23 § PBL. 

Punkt A 23.10 är förslag på ny punkt där byggnadsinspektör föreslås få delegation att 
besluta om slutbesked i enlighet med 1 kap. 34-36 §§ PBL. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna revideringar av delegationsordningen inom sektor samhällsbyggnads 
område antas. 
______ 
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§ 165 Dnr 2021-000382 001 

Organisationsförändring - sektor samhällsbyggnad 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef framför behovet av att inrätta en ny tjänst som 
plan  och byggchef för att säkerställa god service för våra medborgare och övriga 
intressenter. Inrättande av tjänsten förväntas öka kommunens förmåga att arbeta med 
strategiska frågeställningar och utvecklingsarbeten inom plan- och byggområdet samt 
miljö och hälsa. Det skulle också möjliggöra arbetsutjämning och ökade 
flödesprocesser som säkerställer att kommunen kan följa gällande tidsramar.  

Genom att tillsätta föreslagen tjänst så minskar behovet att köpa externa konsulttjänster 
samt ökar förutsättningarna för effektivisering av arbetsprocesser, vilket möjliggör att 
åtgärden kan genomföras inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Organisationen inom sektor samhällsbyggnad utökas med en bygg- och miljöchef, 
finansiering sker inom befintlig budgetram.  

_______ 

Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef, personalchef 
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§ 166 Dnr 2021-000246 104 

Partistöd 2022, redovisning för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form 
av partistöd, detta regleras i lag (2017:725) samt i antagna regler för partistöd. Enligt 
dessa ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med dess syfte. Syftet ska vara att utveckla den lokala demokratin 
genom tex. opinionsbildning. Kommunfullmäktige ska sedan besluta om utbetalning av 
partistödet.  

Partier representerade i kommunfullmäktige kan tilldelas ett grundstöd på 5000 kronor 
och ett mandatstöd på 8800 kronor per mandat. Vid fördelningen av partistöd beaktas 
endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837). Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Redovisning av partistöd 2020 samt granskningsintyg, Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Liberalerna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Moderaterna  
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Fria Demokraterna 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, efter komplettering av redovisningar, godkänna 
utbetalning av partistöd 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   
Sverigedemokraterna, 3 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 31 400 
Fria Demokraterna, 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr 
_____   

Skickas till: ekonomiavdelning, gruppledare, kansliet 
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§ 167 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.  

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 
Protokollsutdrag 2021-08-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 168 Dnr 2019-000025 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet protokollsutdrag §80, §82 

Sociala utskottet protokollsutdrag §72, §74 

Ordförandebeslut, umgängesbegränsning enl. LVU 2021-08-27 

Yttrande till tillsynsmyndighet, 2021-08-31, socialchef 

Yttrande till tillsynsmyndighet, 2021-08-31, socialchef 

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård enl. 7 § LVM, 
socialchef, 2021-08-26 

Fullmakt att föra kommunens talan i domstol, dokid 100957, socialchef 

Fullmakt att föra kommunens talan i domstol, dokid 100843, socialchef 

Fullmakt att föra kommunens talan i domstol, dokid 100956,socialchef 

Sammanställning av fattade delegationsbeslut för Sektor barn- och utbildning, 2021-06-
08 till 2021- 08-27 
 

_______ 

 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Sida

23(25)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 169 Dnr 2021-000064 009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 
inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 
ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 
att yttra sig.  

Aktuella ärenden redovisas nedan: 

Motion  Trygghetsvandring, Monica Jonsson (FD) anmäld 2019-09-23 
Motion  Äldreombudskontakt (FD), anmäld 2020-06-22 
Motion  Försäljning av Nordmalingshus (FD), anmäld 2020-04-06 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 
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§ 170 Dnr 2021-000036 009 

Kurser och konferenser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inget deltagande i kurser och konferenser anmäls. 

_____ 
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§ 171 Dnr 96815  

Meddelanden 

Följande meddelanden lämnas till kommunstyrelsen: 

Integritetsmyndigheten delger beslut om att ärendet 2021-199 är nedlagt och avslutas. 

Samordningsförbundets tertialrapport jan april 2021, Samordningsförbundet 

Inspektionen för vård och omsorg har inlett tillsyn med fokus på medicinsk vård och 
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr 2021-331-730 

Skolinspektionen har inkommit med beslut rörande den kvalitetsgranskning som 
genomförts gällande arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning 
i Nordmalings kommun. Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden som 
bör åtgärdas, dnr 2019-681-615 

Förvaltningsrätten i Umeå har avslagit förskolan Bergslyans överklagande gällande 
avslag på ansökt tilläggsbelopp, dnr 2020-611-605. 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag för mindre arbetsgrupper i förskolan för HT 2021, dnr 2021-304-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för VT 
2020/2021, dnr 2020-615-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för vårterminen 2020/2021, 
dnr 2020-616-047 

Samordningsförbundet Tertialrapport jan  april 2021 

Skrivelse undermålig arbetsmiljö, dokid 100307  

 

_____ 

 

 




