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Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Kommunkontoret måndagen den 22 mars 2021 kl. 08:30 – 16:50, ajournering
12:00-13:00
Se särskild förteckning sid 2

Övriga

Se särskild förteckning sid 2

Utses att justera

Grethel Broman (S)

Justeringens plats och tid digitalt, den 26 mars kl. 08:30
Underskrifter
Sekreterare

MARIA SYD
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MADELAINE JAKOBSSON
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Kommunstyrelsen

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

Ej beslutande: Bertil Karlsson (L), insynsplats
Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare
Gerd Lindgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Övriga:

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Ulf Månsson, kommunchef
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 43 - 44
Paula Quinones, kultur- och fritidschef § 42
Anki Berg, projektledare MatSam § 42
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef §§, 42, 45, 54-55
Andreas Witt, socialchef §§ 42, 47-51
Ann-Christine Fjellman, personalchef §§ 52-53
Rodney Miller, miljöinspektör §§ 63-64
Sophie Jakobsson, NIS-projektet mm. §65
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 42, 45, 56-62
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg §§ 67-69
Maria Syd, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 39

Dnr 97022

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 40

Dnr 96818

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Justerare jämte ordförande ska utses att justera protokollet den 26 mars kl. 08:30.
Kommunstyrelsens beslut
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson
den 26 mars kl. 08:30.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 41

Dnr 96817

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden har väckts till mötet efter att kallelsen skickades den 15 mars:
-

Information från näringslivsutvecklare

-

Taxa för vatten och avlopp 2021, revidering

-

Biblioteksplan 2021-2023

-

Godkännande av förfrågningsunderlag virkesterminal

Kommunstyrelsens beslut
Samtliga ärenden ovan läggs till dagordningen.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 42

Dnr 97564

Information
Kommunstyrelsen Madelaine Jakobsson (C)
Arkitekthögskolans projektarbete har fortsatt med fokus på Gräsmyr och Hörnsjö.
Madelaine Jakobsson (C) har varit i kontakt med UmeåEnergi för användandet av
Tallbergsbroarnas i reklamfilm då Tallbergsbroarna är en tydlig del i Nordmalings
kommuns marknadsföring och grafiska profil och inte är en del av Umeå kommun.
Behovet av en grupp som arbetar med att hitta lämpliga ledamöter för Stiftelsen Olofsfors
bruksmuseum lyfts för att komma vidare i frågan. Madelaine Jakobsson (C), Grethel
Broman (S) och Jan Persson (M) ombeds jobba för att hitta nya ledamöter.
Information om vaccinationsprocessen och covid – 19 för respektive sektor
Sektor omsorg
Kommunens har följt den nationella och regionala prioriteringsordningen enligt följande:
1. Särskilt boende, vård- och omsorgstagare och personal
2. Hemtjänstpersonal och vårdtagare
3. LSS brukare och personal
I den utsträckning lämpligt vaccin funnits tillgängligt, och med hänsyn till att hela
arbetsgrupper ej bör vaccineras vid samma tillfälle med Astras vaccin, så har vaccination
enligt ovanstående prioriteringsordning genomförts. I dagsläget är det främst hemtjänsten
som är drabbad av covid pga. att vaccination ej kunnat genomföras. Detta med anledning
av att vaccin har pausats i väntan på utredning av dess lämplighet.
Screening av hemtjänstens personal genomförs dock löpande två ggr/vecka.
Samtliga, både personal och boende, inom särskilt boende har fått två doser vaccin, inom
hemsjukvården har två doser kunnat ges, undantaget sju individer som endast fått en dos
ännu. Övriga grupper ligger under regionens ansvar, alltså ej kommunens, men
kommunen bistår med hjälp och samverkar med hälsocentralen.
Sektor utbildning
- Ingen större pågående smittspridning med klusterspridningar, däremot krävs hög
beredskap.
- Bra information från smittskydd och vårdnadshavare
- Vädjan att barn med rätt till 15 timmars förskola stannar hemma

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

10(48)

Kommunstyrelsen

Gemensam service samt allmän information om covid - 19
- Genomgång av smittspridning i länet
- Skärpta regionala rekommendationer till den 18 april
- Brott i nära relationer riskerar att öka
- Smittspårning innebär ytterligare påfrestningar för sjukvården
Sektor samhällsbyggnad
- Fokus på att minimera risk för vidare smittspridning genom distansarbete och genom att
separera arbetsgrupperna inom samma kompetensområde.
- Idrottsanläggningar är öppna för föreningsverksamhet med koppling till
Riksidrottsförbundet, för barn och unga födda 2005 och yngre
- Simhallen är öppen för skolverksamhet (ingen föreningsverksamhet i kommunen)
- Ishallen stänger denna vecka och isen tas bort
- Myndighetsarbete med prioritering av arbetsområden och dialog på distans där det finns
möjlighet
Projektet MatSam
Projektet MatSam syftar till att stärka tillgången till lokalproducerade livsmedel både
inom produktion, handel och i utbudet hos kommunens restauranger och caféer. Projektet
inleddes med en ansökan till Jordbruksverket 2019 och idag är projektet igång med en
anställd projektledare. Vännäs kommun är projektägare och projektet sträcker sig till 30
november 2022. Total kostnad för projektet är 1 664 000 kr, med finansiering 50 000 kr
från Vännäs kommun 50 000 kr från Nordmalings kommun, 200 000 kr från Umeå
kommun och 200 000 kr från Region Västerbotten och resten från Jordbruksverket.
Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist
Informerar om säkerhet i anslutning till känslig verksamhet samt om upphandling av
virkesmätning.
Ulf Månsson, kommunchef
Redovisar övergripande information om utveckling inom kommunens verksamheter samt
kommande satsningar.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 43

Dnr 2021-000086 042

Månadsrapport per februari 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunens totala resultat per februari 2021 uppgår till +1,6 Mkr. Det starka resultatet är
främst en effekt av positiv slutskatteavräkning för dels 2021 men även en
korrigeringspost för stärkt slutskatteavräkning för 2020. Resultateffekten uppgår till 2,1
Mkr där 1,6 Mkr avser korrigering för 2020. Vidare uppgår de generella statsbidragen till
cirka 1 Mkr mer än budgeterat.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 85,2 Mkr efter 2 månader vilket innebär en
lägre nivå jämfört med samma period 2020. Verksamhetens intäkter uppgår till 11,9 Mkr
vilket är 1,9 Mkr lägre än föregående år. Verksamhetens kostnader uppgår till 97,1 Mkr
vilket är 3,6 mkr lägre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 1,7 Mkr lägre
än samma period 2020. Där ska effekten av verksamhetsövergång till Vakin beaktas.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är i stort oförändrade mellan perioderna
Resultatet för sektorerna uppgår till -3,4 Mkr jämfört med budget per sista februari.
Sektorernas resultat är dock 1,9 Mkr starkare jämfört med samma period föregående år.
Beslutsunderlag
Månadsrapport, ekonomichef
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Protokollsutdrag 2021-03-03
Protokollsutdrag 2021-03-02
Protokollsutdrag 2021-03-01
Kommunstyrelsens beslut
Månadsrapport per februari 2021 godkänns.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 44

Dnr 2021-000087 042

Årsredovisning 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett förslag till
årsredovisning 2020.
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 6,6 Mkr. Det innebär en
resultatavvikelse jämfört med budget på 1,3 Mkr.
Jämfört med 2019 har kommunens resultatnivå stärkts med 19,9 Mkr vilket till viss del är
en effekt av att kommunens nettokostnad minskat med 6,1 Mkr, men framförallt på grund
av att de generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen ökat med
18,4 Mkr jämfört med föregående år.
Skatteintäkterna är 3,7 Mkr lägre 2020 jämfört med 2019 där effekten beror på negativ
slutskatteavräkning både avseende 2019 och 2020 som påverkar utfallet för 2020. De
generella statsbidragen ökar med 11,8 Mkr jämfört med föregående år vilket i sin helhet
avser de statliga stöd som har beslutats under innevarande år. Totalt ökar den
kommunalekonomiska utjämningen inklusive generella statsbidrag med 18,4 Mkr.
En mer detaljerad resultatanalys återges under respektive sektors avsnitt i
årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Protokollsutdrag 2021-03-03
Protokollsutdrag 2021-03-02
Protokollsutdrag 2021-03-01
Förslag årsredovisning 2020, ekonomichef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 9,2 Mkr till 2021 för att slutföra projektet
omlastningscentral.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 45

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.
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.
De mål som lyfts fram som mer problematiska att uppnå enligt:
Kommunchef, Ulf Månsson
- Bostadsbyggandet 15-25 lgh/år
- Maximalt utnyttjande av EU-medel
- Växa med 75 personer per år
Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist
- Viss handläggning bedöms svårare att hinna med inom önskvärd/lagstadgad tid.
Rekrytering pågår efter avgående GVA-chef (övergång till Vakin) och kommer inom kort
att påbörjas inom området bygglov
Barn- och utbildningschef Thomas Berglund
- Varierande sjukfrånvaro har varit utmanande
- Kostnader vid sjukfrånvaro har varit påtagliga, särskilt inom området förskola
- Meritvärdespåverkan med anledning av pandemin. Behov av att stärka huvudmannens
analys föreligger, för att se om ev. åtgärder behövs
- Ökande andel barn- och unga med behov av särskilt stöd
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Socialchef, Andreas Witt
- Äldreomsorgen har större kostnader än jämförbara kommuner, åtgärder med anledning
av detta är påbörjade
- Inom området LSS finns en möjlighet att se över strukturförändringar för att göra både
kvalitets- och nettovinster
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-03
Protokollsutdrag 2021-03-02
Protokollsutdrag 2021-03-01
Inledande dialog om måluppfyllelse, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 46

Dnr 2021-000121 101

Kommunfullmäktiges mål 2022-2026 med tillhörande styrkort
Sammanfattning av ärendet
Vision 2031 ”Nordmaling är nära”fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2020. Den
parlamentariska arbetsgruppen har därefter fortsatt arbetet för att ta fram förslag till
strategiska mål för perioden 2022-2026 med tillhörande styrkort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef
Visionsdokument
Nordmaling Vision 2031
Övergripande mål
Styrkort
Tilläggsyrkande under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att utskottsmålen bereds av utskotten men fastställs i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att först ta ställning till om mål med tillhörande styrkort
kan godkännas och sedan ta ställning till tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet genom acklamation.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar mål 2022-2026 med tillhörande styrkort efter att
- föreslagna redaktionella ändringar har genomförts inom målområdet läge och livsmiljö
- redaktionell ändring har genomförts i styrkort från "god hälsa" till "god livsmiljö" samt
att "medborgare" ändras till "invånarna"
Utskottsmålen bereds av utskotten och beslutas av kommunstyrelsen.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 47

Dnr 2021-000082 739

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars
varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska de
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.
Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar
för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med
gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Kvalitetsrapport 2020
Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 godkänns.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 48

Dnr 2021-000073 731

Timbelopp för assistansersättning 2021
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för timbelopp för
assistansersättningen inom personlig assistans. Det nya ersättningsbeloppet per timme är
315 kronor och gäller från och med 2021-01-01. Nordmalings kommun har inte personlig
assistans i egen regi utan har historiskt betalat ut ersättning till utförare enligt den prislista
regeringen bestämt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-02
Tjänsteskrivelse, socialchef
Timbelopp assistentersättning, socialchef
Kommunstyrelsens beslut
Regeringens fastställda ersättning per timme inom personlig assistans för år 2021 antas.
_____
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§ 49

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
Protokollsutdrag 2021-03-02
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2020-000011 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020
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
Protokollsutdrag 2021-03-02
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-12-31
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 28 h §
LSS.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr 2021-000009 002

Revidering av delegationsordning 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov.
Följande revideringar föreslås inom sektor omsorgs område:
Punkt S 13.5 – förslaget är att punkten delas upp i två punkter och där delegaten
(biståndshandläggare) föreslås få delegation att överklaga och yrka om inhibition hos
Förvaltningsrätten samt lämna yttranden till Förvaltningsrätten där ursprungsbeslutet är
fattat av biståndshandläggaren.
Punkt S 13.6 – en ny punkt men som dras bort från punkten ovan, att sociala utskottet
föreslås få delegation att överklaga och yrka om inhibition till Kammarrätt när
Förvaltningsrätten ändrat nämndens beslut och avgivande av yttrande i LSS-ärenden.
Följande revideringar föreslås inom sektor samhällsbyggnads område:
Punkt A 57.26 – en ny punkt i delegationsordningen utifrån den tillfälliga lagen rörande
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen där miljöinspektör föreslås ges
delegation att fatta akuta beslut utifrån tillsyn enligt lagstiftningen. Besluten med akuta
åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen vid styrelsens nästa sammanträde. Då
lagen är tillfällig gäller detta förslag till delegering endast så länge lagen gäller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2021-02-22
Delegationsordning – förslag på revideringar mars 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen.
_____
Skickas till: nämndsekreterare
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§ 52

Dnr 2019-000242 026

Svar på motion - Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut i
samband med årsbokslutet 2019
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäls av Tomas Johansson (FD):
”Vi har ett tufft läge ekonomiskt i kommunen, som fritidspolitiker så ser vi fria
demokrater allvarligt på detta. Vår största utgift i den kommunala budgeten är löner och
allt som kopplas till detta, semester, sjukskrivning, förändringar i anställningar,
rekryteringar. Vi ser en fördel med att synliggöra personal kostnader/hälsa, detta är
kopplat till att det är den största utgiften för kommunens budget.
Det finns redan i dag kommuner som redovisar på detta sätt sedan många år, en tydlig
lättläst personalekonomisk redovisning som en del i kommunens årsredovisning, detta för
att inom ramen för den traditionella årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna på ett
sätt som ger en rättvisande bild av det som påverkar kommunens totala
personalkostnader.
Förslag till beslut: att Nordmalings kommun tar fram en personalekonomisk redovisning
med hälsobokslut i samband med årsbokslutet 2019"
Personalchef Ann-Christine Fjellman informerar om att personalekonomisk redovisning
under en längre tid har varit en del av kommunens årsredovisning. Redovisningen
beskriver det gångna årets arbetsmiljöarbete på strategisk nivå samt en redovisning av
sjukfrånvaron i relation till den arbetade tiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, personalchef
Protokollsutdrag 2019-04-08 § 139
Motion - Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut i samband med årsbokslutet
2019, Tomas Johansson (FD)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med att motsvarande redovisning är
en del av kommunens årsredovisning.
______

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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Kommunstyrelsen

§ 53

Dnr 2020-000525 029

Svar på motion - Registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år
Sammanfattning av ärendet
Följande motion har anmälts av Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist – Brömster
(L): "Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i staten, i en kommun, i en region, i
ett företag eller i en organisation, på begäran av den som erbjuder anställningen, visa upp
ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister, om arbetet innebär
direkt och regelbunden kontakt med barn,. När det gäller verksamheter för personer 18 år
och äldre, finns inte samma krav men det finns möjlighet för arbetsgivaren att be om ett
utdrag.
I ett remissvar till regeringen angående utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU
2014:48), ställde sig bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra registerutdrag.
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i ett remissvar till utredningen
”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd” (SOU
2019:19), ställts sig positiv till utredningen, men ifrågasatt om utdraget ska vara frivilligt
för arbetsgivaren, samt föreslagit att utdragen ska omfatta alla anställda som kommer i
direkt kontakt med brukaren eller dennes hem.
Det är viktigt att ett utdrag ur belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till grund för en
anställning, utan måste vara en del i en sammanlagd avvägning om personen är lämplig
att arbeta i en viss miljö. Ett brott kan ligga långt tillbaka i tiden, personen kan ha
förändrats och lämnat kriminalitet bakom sig, och/eller är på väg ut i arbetslivet och så
vidare. Denna sammanlagda bedömning ligger – och ska ligga – hos den som ansvarar för
rekryteringen.
MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa bördan skulle
bli stor för arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en trygg boendemiljö. MFD
menar att hög personalomsättning med korttidsvikariat med mera, snarare talar för att
registerutdrag är en viktig del i rekryteringsprocessen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att
Nordmalings kommun, vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg, LSS ska be om ett
utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med motionens intentioner."
Från kommunens tjänsteorganisations ledningsgrupp råder enighet om att avråda från
beslut att begära utdrag ur belastningsregistret där det saknas lagstöd.
Sektor omsorg kommer dock med anledning av satsningen ”Heltid som norm”, begära
utdrag ur belastningsregistret från samtliga anställda som kan komma ett arbeta på LSSverksamhetens korttidsboende, som tar emot barn under 18 år.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, personalchef
Motion, Jörgen Forsgren (L)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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Kommunstyrelsen

§ 54

Dnr 2021-000085 610

Införandet av lektorstjänst i Nordmalings kommun
Sammanfattning av ärendet
Lektorstjänst är en av två möjliga karriärsteg utifrån SFS 2013:70 där förstelärare är det
andra steget. Nordmalings kommun har för tillfället åtta förstelärare, men sektorn ser
också nyttan med att möjliggöra även lektor som karriärtjänst. Lektorstjänsten skulle
stärka Nordmaling som skolkommun. Skolan i Nordmalings kommun har idag en
förhållandevis låg måluppfyllelse, även om trenden går svagt uppåt så lyfter sektorchef
fram att detta inte är tillräckligt. En stor andel elever fullföljer exempelvis inte gymnasiet.
Skolan skulle gagnas av forskarutbildade lärare för att säkra en kvalitativ utbildning och
skapa en starkare koppling och motivation för högre utbildning.
Barn- och utbildningsutskottet ställer sig bakom förslaget om lektorstjänst under vissa
förbehåll.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-03 § 25
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef
Utredning, barn- och utbildningschef
Kommunstyrelsens beslut
Inrättandet av en ny karriärtjänst inom Nordmalings kommun gällande lektor inom barnoch utbildningssektorn godkänns under förutsättning att finansiering sker genom
statsbidrag.
_____
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§ 55

Dnr 2019-000563 712

Svar på motion - Rädda Öppna förskolan
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2019 lämnade Niklas Vestermark (V) in följande motion: "Öppna förskolan är
en viktig verksamhet och träffpunkt där föräldrar har möjlighet att träffa andra i liknande
livsskede som sig själva. Dessutom finns det utrymme för att samtala, få råd och stöd,
delta i pedagogisk verksamhet. Här har även barnen möjlighet att träffa och leka med
andra barn. Ur ett demokratiskt och förebyggande perspektiv finns det ett stort värde i att
kommunen bedriver verksamheten Öppen förskola. Genom att erbjuda möjligheten till
anknytning, undervisning om föräldraskapet och gemenskap både föräldrar emellan och
barn är det ett rimligt antagande att kommunen skapar kvalité, attraktivitet och trygghet i
samhället. Sett över en längre period är Öppen Förskola en mycket viktig pusselbit i
kommunens arbete att jobba proaktivt och minska framtida behov av sociala insatser. Helt
enkelt ökar sannolikheten att det går bra för familjerna och minskar behovet av
socialtjänsten. Det är något som gagnar alla i invånare inklusive kommunen.
Det är beklagligt att kommunfullmäktige beslutade 190624 om att avveckla den Öppna
förskolan. Det är en nedskärning som troligtvis inte lönar sig ekonomiskt långsiktigt och
är mycket tråkigt för alla de föräldrar och barn som nyttjar verksamheten. Dessutom har
det framkommit att kommunens hyresavtal sträcker sig ytterligare 3år vilket gör det än
svårare att försvara beslutet om nedläggning ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför yrkar
Vänsterpartiet: att kommunfullmäktige beslutar att rädda Öppna förskolan och därmed
häver beslutet om dess nedläggning som togs 190624."
Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner den öppna förskolan som en del i arbetet att
nå en budget i balans. Ett beslut som sektorn konstaterar medför negativ
kvalitetspåverkan, men utifrån rådande ekonomiskt läge finns inte utrymme att starta upp
verksamheten inom befintliga ramar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-03
Svar på motion, barn- och utbildningschef
Motion - Rädda öppna förskolan
Protokollsutdrag 2019-10-28 - Anmälan av motion
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen rädda öppna förskolan.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman
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§ 56

Dnr 2020-000504 059

Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling förskolan Omega
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har under flera år arbetat fram underlag för att uppföra en 6avdelningskola i anslutning till nuvarande lärcenter i Nordmaling. Utformningen av
förskolan har skett i form av designdialog med representanter från förskoleverksamheten,
där barnens behov och naturliga materialval har givits stort utrymme. Förskolan har
projekterats av Sweco, som vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
presenterade förskolans utformning och bakomliggande tankegångar från designdialogen.
Ett förfrågningsunderlag inför upphandling har nu tagits fram för godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Information från Sweco gällande utformning av ny förskola, 2020-10-19.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förfrågningsunderlaget för 6-avdelningsförskola XXX
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att anta det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbud som uppfyller skallkraven XXX
(del av beslutet har maskats pga. upphandlingssekretess).
_____
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§ 57

Dnr 2020-000485 059

Godkännande av förfrågningsunderlag - Virkesmätning
omlastningsterminal i Rundvik (stickspår)
Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlag för upphandling av virkesmätning vid omlastningsterminalen i
Rundvik ska godkännas (upphandling nr 4. nedan).
Anläggning och driftsättning av omlastningsterminalen i Rundvik omfattas av följande
sex upphandlingar:
1. Anläggningsarbete terminalområde med option på fordonsvåg, Nordmalings kommun
upphandlar våren 2019.
2. Spårläggning, växlar mm samt anslutning till Botniabanan, Trafikverket upphandlar
hösten 2019.
3. Terminalbyggnad, Nordmalings kommun upphandlar sommaren 2020.
4. Virkesmätning, Nordmalings kommun upphandlar sommaren/hösten 2020.
5. Den löpande driften av anläggningen, Nordmalings kommun upphandlar
sommaren/hösten 2020.
6. Asfaltering av terminalytor, Nordmalings kommun upphandlar våren 2021.
Beslutsunderlag
Framställan vid sittande bord, bildspel samt muntligen av samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förfrågningsunderlag för upphandling av dynamisk
virkesmätning med placering vid godsterminalen Rundvik.
Kommunstyrelsen delegerar till samhällsbyggnadschef att anta anbud inom budgetram
XXX (del av beslut har maskats pga. upphandlingssekretess).
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef
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§ 58

Dnr 2021-000123 346

Taxa för vatten och avlopp 2021, revidering
Sammanfattning av ärendet
Det kommunalt helägda bolaget Nordmalings vatten och avfall AB (Nordva) föreslår att
efterskottsfakturering ska gälla. I det antagna dokumentet för taxor framkommer dock att
fakturering ska ske enligt förfallodagsprincipen och en revidering behöver därför göras. I
taxedokumentet avseende avfall och återvinning finns ingen sådan formulering.
Befintlig formulering: ”Brukningsavgift enligt 11.1 a), b1), b2), c1), c2), e1) och e2)
debiteras enligt förfallodagsprincipen. Det innebär att fast och beräknad rörlig avgift
debiteras fram till förfallodagen. 11.1 d) och 11.10 debiteras i efterskott. Debitering sker
per 3 månaders period eller enligt av huvudmannen fastställd intervall.”
Föreslagen formulering enligt P120 normalförslag från Svenskt Vatten: ”Avgift enligt
11.1 a), b1), b2), c1), c2), e1) och e2) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 d) och 11.10 debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning
eller annan grund som anges i §§ 11 och 13.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Missiv, Vakin
VA-taxa, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige reviderar VA-taxedokumentet enligt nedan:
”Avgift enligt 11.1 a), b1), b2), c1), c2), e1) och e2) debiteras i efterskott per månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 d) och 11.10
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 11 och 13.”
_____
Skickas till: Nordva, Vakin, samhällsbyggnadschef (fk)
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§ 59

Dnr 2019-000230 336

Svar på motion - Öreälvsleden
Sammanfattning av ärendet
Följande motion lämnas för anmälan i fullmäktige av Gerd Lindgren (S):
” I kommunens information om vandringsleden, marknadsförs Öreälvsleden. Leden
beskrivs med fina miljöer, utmärkta fiskesträckor och iordningsställda platser för rast och
fika.
Allt detta stämmer, men underhållet av leden har varit undermåligt länge. Nedfallna träd,
ruttna broar/spångar, dåligt vindskydd och dålig skyltning gör att leden inte är tillgänglig
på önskvärt sätt för vandring och rekreation.
Därför vill jag att:
- Leden röjs och skyltas
- Rastplatser och broar/spångar rustas upp”
Sektor samhällsbyggnad, ev. med hjälp från gemensam service, avser att fortsätta med
pågående arbete att rusta upp de två vandringslederna samt inleda en dialog med övriga
sakägare efter Lögdeälven såväl som Öreälven.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Protokollsutdrag 2019-04-08
Motion, Gerd Lindgren (S)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
_____
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§ 60

Dnr 2021-000107 212

Prövning av översiktsplanens aktualitet
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja och
fungera som ett viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling.
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 27§ plan- och bygglagen ”minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell”.
Nordmalings kommuns gällande översiktsplan upprättades 2018. Översiktsplanen består
av följande delar:
- Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten (2018)
- Allmänna intressen och riksintressen (2018)
- Översiktsplanen inne- håller också tematiska tillägg för vindkraft och strandskydd:
- Vindkraft i Umeåregionen (2010)
- Strandskydd i Umeåregionen (2013)
Sektor samhällsbyggnad lyfter fram att för att översiktsplanen ska vara långsiktigt
verkningsfull som styrdokument, och ett bra stöd vid detaljplanläggning, bygglov och
andra regionala och nationella beslut, bör kommunen under 2021 påbörja arbete med att
revidera översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att under 2021 påbörja en revidering av översiktsplanen
med målsättning att anta en reviderad översiktsplan i samband med ny mandatperiod
hösten 2022.
_____
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§ 61

Dnr 2019-000418 339

Svar på medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och havet
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag anmäldes i kommunfullmäktige 2019-09-23.
”Jag skulle vilja se en rejäl uppröjning/gallring mellan samhället och havet precis som ni
gjort vid vårdcentralen/tallbacken och havet.
En sådan åtgärd skulle väsentligt öka på Nordmaling som ett attraktivt samhälle att
bosätta sig i samt att vi gör ju reklam som samhället nära havet.
Om man öppnade på ända ifrån Rödviksområdet ända bort till sjukhemmet så skulle
större delen av samhället få havsutsikt, och det är idag väldigt lockande för en tilltänkt
inflyttare och skulle öka på värdet av att bo i Nordmaling.
Det skulle också ge värdefulla arbeten till ungdomar/arbetslösa med röjningsarbeten, jag
bor själv på Rödviksberget och får allt som oftast höra hur fint det är när man ser samt
bor vid havet”
Under våren 2020 påbörjades och utfördes röjningsåtgärder i området mellan
Rödviksvägen, Puttesväg, Rödviksberget, Notholmen. Arbetet utfördes av Norra Skog
där Nordmalings kommun är medlem och åtgärden skedde under överinseende av
Skogsvårdsstyrelsen och enligt Nordmalings kommuns skogsvårdsplan. Då området inte
är detaljplanelagt gäller skogsvårdslagen och ett minimum är cirka 1000 stammar per
hektar. En fortsatt utglesning av beskuggande grov granskog är planerad till vintern 2021.
Skogsåtgärden kommer även att omfatta området Hamngatan, puttesväg, Rödviksvägen
och nästan fram emot Fjärrvärmeverket.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-01 § 33
Tjänsteskrivelse, fastighetschef
Protokollsutdrag 2019-09-23 § 176
Medborgarförslag -Uppröjning mellan samhället och havet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

32(48)

Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2021-000108 406

Årliga avgifter inom området miljö- och hälsoskydd
Sammanfattning av ärendet
Pandemin skapar situationer som vi tidigare inte upplevt och har till stor utsträckning
negativ påverkan på kommunens näringsidkare. Nordmalings kommun kan i sitt
tillsynsarbete vara hänsynstagande till situationen genom att senarelägga fakturering av
årliga avgifter och utöka betalningstiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21-03-17
Kommunstyrelsens beslut
Årliga avgifter inom miljö- och hälsoskydd faktureras under augusti 2021 med 90 dagars
betalningstid.
Samt att i enskilda fall vara generös med ytterligare anstånd med betalning.
_____
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§ 63

Dnr 2021-000119 469

Ansökan om försäljning av tobaksvaror inom detaljhandel
Sammanfattning av ärendet
En nyetablering av livsmedelslokal i Rundvik har registrerats och till denna verksamhet
inkom 2021-01-21 en ansökan om tillstånd till detaljhandelsförsäljning av tobak.
Försäljning sker från Rundviks Livs på Masonitvägen 2 Rundvik, Nordmalings kommun.
Detaljhandelsförsäljning av tobak utgör endast komplement till livsmedelsförsäljningen.
Beslutsunderlag
Utredning, miljöinspektör
Remissvar, Polismyndigheten
Kommunstyrelsens beslut
XXX beviljas tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid butiken Rundviks
Livs på Masonitvägen 2 Rundvik. Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på
ovan nämnda adress.
Beslutet meddelas med stöd av 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Motivering till beslut
Enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd
bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt
5 kap 2 § att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna uppgifter och yttranden
att sökanden uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter och att tillstånd
att sälja tobak kan meddelas.
Skickas till:
XXX (företaget SLB I Stockholm AB)
Länsstyrelsen Västerbotten
Folkhälsomyndigheten
Polismyndigheten
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Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2021-000112 702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten - Lotsen
Sammanfattning av ärendet
Jiaozi Bar i Nordmaling AB, 559080-3697, har ansökt om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten för samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker på
serveringsstället Kafé Lotsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, miljöinspektör
Utredning, miljöinspektör
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från Jiaozi Bar i
Nordmaling AB på serveringslokal Kafé Lotsen avslås då lämplighetskraven i
alkohollagen inte är uppfyllda.
_____
Skickas till: miljöinspektör, sökande
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§ 65

Dnr 2021-000013 140

Information från näringslivsutvecklare
Sammanfattning av ärendet
Sophie Jakobsson informerar om pågående näringslivssatsningar samt om
näringsidkarnas situation under pandemin gällande bidragsstöd och permitteringar.
NIS-projektet och program för tillväxt har kunnat genomföras med goda resultat.
Digitala företagsbesök planeras kunna genomföras under våren.
______
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§ 66

Dnr 2021-000053 534

Avgift för bredband
Sammanfattning av ärendet
Tommy Oskarsson, bredbandssamordnare, redovisar möjliga förändringar i
bredbandsabonnemang efter önskemål från kunder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-03-01
Ny avgift för bredband
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att abonnemang på 1 000 Mbit ska
erbjudas med en månadsavgift på 400 kr med moms för privatpersoner och + moms för
företag.
_____
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§ 67

Dnr 2021-000088 029

Mötes- och resepolicy för anställda och förtroendevalda i Nordmalings
kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamhet medför att de anställda och förtroendevalda gör ett stort antal
tjänsteresor varje år. Resor som genomförs har en stor miljöpåverkan. En mötes- och
resepolicy är en del av kommunens arbete för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk, och
social hållbar utveckling. Policyn har också positiv effekt på vår arbetsmiljö, vår hälsa
och vår ekonomi.
Mötes- och resepolicyn ska fungera som ramverk för anställda och förtroendevalda
gällande resor och möten som sker i kommunens regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Mötes- och resepolicy, kommunstrateg
Förslag till beslut under sammanträdet
Monica Jonsson (FD) yrkar på att mötes- och resepolicyn är ett övergripande dokument
som ska ha en koppling till olika verksamhetsspecifika dokument för resor i tjänsten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige fastställer mötes- och resepolicyn med ändring att Mötes- och
resepolicyn är ett övergripande dokument som ska ha en koppling till olika
verksamhetsspecifika dokument för resor i tjänsten.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2021-000113 100

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen
Sammanfattning av ärendet
Umeåregionrådet gav i februari 2019 uppdragtill Umeåregionens kommunchefsgrupp att
ta fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionen.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun tillsattes för att leda
strategiarbetet. Resultat från olika medborgardialoger, SWOT-analyser, workshops och
lokala samtal har inarbetats i materialet. Det slutgiltiga strategiskrivandet har utförts av
en inom arbetsgruppen utsedd skrivargrupp.
Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för samarbete och
samverkan mellan kommunerna i frågor som rör landsbygdsutveckling i Umeåregionen.
De åtta fokusområden som lyfts fram i dokumentet pekar ut riktningen för samarbete och
samverkan inom Umeåregionen när det gäller att stärka de värden, resurser och den
attraktiva livsmiljö som våra landsbygder erbjuder.
Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument, planer, strategier,
målbilder eller beslut.
Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den 25 februari 2021.
Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun antar dokumentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Landsbygdsutvecklingsstrategi, Umeåregionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionen.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 69

Dnr 2021-000078 042

Barnbokslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.
Barnkonventionen syftar till att stärka barnets roll, såväl i familjen som i samhället.
Nytt för år 2020 är att Nordmalings kommun tar fram ett barnbokslut som är en
sammanställning av verksamheternas olika mål, insatser och resultat under det gångna
året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa hur beslut och insatser har haft effekt för
barn och unga i Nordmalings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Barnbokslut 2020, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2021-03-03
Protokollsutdrag 2021-03-02
Protokollsutdrag 2021-03-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner barnbokslut för 2020 samt överlämnar barnbokslutet till
kommunfullmäktige som information.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

40(48)

Kommunstyrelsen

§ 70

Dnr 2020-000460 773

Folkhälsopolicy för Nordmalings kommun
Sammanfattning av ärendet
Den 19 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslaget på ny
folkhälsopolicy för att säkerställa förankring i verksamheterna gällande folkhälsobokslut.
Efter förankring via Nordmalings kommuns ledningsgrupp har ledningsgruppen
föreslagit att delen rörande att folkhälsobokslutet skulle vara en del av kommunens
årsbokslut stryks. Folkhälsorådets ordförande är informerad om den föreslagna ändringen
i förslag till folkhälsopolicy. I övrigt är förslaget detsamma som när det behandlades av
kommunstyrelsen den 19 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2021-03-04
Förslag – ny folkhälsoplan efter förankring i ledningsgrupp
Protokollsutdrag 2020-10-19 § 325
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer folkhälsopolicy för Nordmalings kommun.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 71

Dnr 2020-000588 773

Folkhälsoplan 2021-2022
Sammanfattning av ärendet
Klicka eller tryck här för att ange text.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag - Folkhälsoplan
Protokollsutdrag 2021-02-25
Aktivitetsplan för Folkhälsorådet
Protokollsutdrag 2021-02-01
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner folkhälsoplan efter redaktionell ändring av stycke två
sidan 3 (inledning).
_____
Skickas till: nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr 2021-000110 001

Riktlinjer för frågor från allmänheten
Sammanfattning av ärendet
Den 24 juni 2019 fick demokratiberedningen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda
andemeningen i motionen – enkla frågor från kommunmedborgare. Det vill säga, ge
medborgare möjlighet att utöver allmänhetens frågestund och kunna ställa frågor till
kommunfullmäktige.
Demokratiberedningen undersökte hur andra kommuner hanterat frågan och lämnade ett
förslag till kommunfullmäktige att besluta att införa frågor från allmänheten till
kommunfullmäktige utöver allmänhetens frågestund.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att anta demokratiberedningens
förslag med en prövotid på 2 år samt att regelverk för förslaget skulle tas fram.
Nämndkansliet har tagit fram förslag på riktlinjer för frågor från allmänheten som ska ge
ramar för hur frågestunden ska utformas. Riktlinjerna anger bland annat att för att få
ställa en fråga till kommunfullmäktige ska frågeställaren vara skriven i Nordmalings
kommun, kommunfullmäktiges presidium avgör om frågan ska ställas och vem som ska
besvara den, frågan ska vara inlämnad senast 14 dagar innan fullmäktiges sammanträde
och endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas
men får ej röra myndighetsutövning mot enskild eller uppfattas som kränkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Förslag – riktlinjer för frågor till allmänheten
Protokollsutdrag – kommunfullmäktige 2020-12-14 11 § 122
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjen och frågestunden införs från och med fullmäktiges
sammanträde den 28 juni 2021.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2021-000130 889

Biblioteksplan 2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 17 ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Nuvarande biblioteksplan för
Nordmalings kommun sträcker sig mellan 2018-2020.
Pandemin har bidragit till en försening men biblioteket jobbar också med en
omorganisering som ska skifta fokus mer mot barn och ungdomar och vi vill också att
detta ska speglas i biblioteksplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut
Bibliotekschef får i uppdrag att ta fram en biblioteksplan för 2021-2023.
______
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Kommunstyrelsen

§ 74

Dnr 2021-000036 009

Kurser och konferenser 2021
Sammanfattning av ärendet
Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner har inkommit för Demokratidagarna
2021.

Kommunstyrelsens beslut
Med anledning av anmälningsavgiften á 2500 kr/person avstår kommunstyrelsen från att
skicka någon representant.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 75

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 i tabellen nedan.
Ärende Datum Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

20202020000131 03-16

Fria Demokraterna

Motion - Försäljning
av Nordmalings Hus
AB

Jonas Wallin

20192019000649 11-18

Privat

Medborgarförslag Övergångsställe
mellan Resecentrum
och Circle K

Per Alfheim

20192019000568 10-22

Grethel Broman (S)

Motion - Utökning av Per Alfheim
öppettider ÅVC

20192019000505 09-18

Monica Jonsson (FD)

Motion Trygghetsvandringar

Paula Quinones

20182018000641 11-26

Monica Jonsson (FD),
Niklas Vestermark (V)

Motion - Från utskott
till nämnder

Ulf Månsson

20182018000575 10-22

Privat

Medborgarförslag Kommunalt
beredskapslager

Ulf Månsson

20182018000478 08-02

Privat

Medborgarförslag Flytt av bostäder

Torsten
Lindqvist

20182018000121 02-28

Privat

Medborgarförslag Paula Quinones
Gratis träning och
simning för äldre och
seniorer i kommunens
lokaler
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Redovisade ärenden, förutom Medborgarförslag - Flytt av bostäder, handläggs vidare.
Medborgarförslag - Flytt av bostäder överlämnas till Nordmalingshus AB och
förslagsställaren informeras om hanteringen.
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Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2019-000025 002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen;
Allmänna utskottet 2021-03-01 § 32
Sociala utskottet 2021-03-02, § 21
Barn och utbildningschef, beslut om tilläggsbelopp 2020-637-605 samt 2020-640-605
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 96819

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Information om förändringar i arbetet med att överföra kvotflyktingar, Migrationsverket
Vidarebosättningsprogrammets fördelning, Migrationsverket
Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag del
2 för 2020 avseende merkostnader till följd av covid-19, dnr 2020-587-047
Skrivelse angående Nordmalings scoutstuga, Nordmalings sjöscoutkår
_____
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