SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-19

1(27)

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Oasen måndagen den 19 oktober 2020 kl. 08:45- 16:30

Beslutande

Se särskild förteckning sid 2

Övriga

Se särskild förteckning sid 2

Utses att justera

Grethel Broman (S)

Justeringens plats och tid Kl. 07:30 den 23 oktober, digital justering
Underskrifter
Sekreterare

MARIA SYD

Ordförande

MADELAINE JAKOBSSON

Justerare

Grethel Katarina Broman

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Datum för anslags
uppsättande:

2020-10-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Datum för anslags
nedtagande:

Utdragsbestyrkande

2020-11-16

§§ 318-338

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Sida

2(27)

Kommunstyrelsen

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

Övriga:

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Ulf Månsson, kommunchef
Maria Syd, sekreterare
Eva Lundquist, kostchef, Ann-Catrin Forsberg, ansvarig Tallbackens kök
§ 320
Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 321 - 322
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, § 320, §§ 332-334
Andreas Witt, socialchef, §§ 321 – 322, §§ 328 – 330
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg, § 320
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Sofie Jakobsson § 326
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§ 318

Dnr 91875

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Justerare för att justera protokollet jämte ordförande ska utses.
Kommunstyrelsens beslut
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson
(C) den 23 oktober kl. 07:30. Justeringen sker digitalt.
_____
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§ 319

Dnr 88401

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet Information från Sweco gällande
utformning ny förskola samt att följande ärenden utgår Information om Allmänna
bestämmelser Vatten och Avlopp samt Revidering försäljning av fastighet Levar.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns och föredragningslistan fastställs i enlighet med dessa.
______
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§ 320

Dnr 94782

Information
Sammanfattning av ärendet
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg informerar
- Jordbruksverkets programperiod för landsbygdsfonden förlängs, för hur långt tid är
ännu ej fastställt.
- Umeåregionen arbetar nu med att ta fram en gemensam landsbygdsstrategi och att
göra en gemensam Leaderansökan.
- Arbetsprocessen för barnbokslut beskrivs.
- Kommunstrateg är numera kommunens kontaktperson för Transport och
infrastrukturplanering.
Sociala utskottets ordförande Kerstin Sjöström (C), Samråd vård och omsorg
Samråd för vård och omsorg sammanträder 4 gånger per år, det är en ej beslutande
församling, men en möjlighet för kommunerna att tillsammans med Region
Västerbotten föra dialog och finna gemensamma lösningar inom området vård och
omsorg. De frågorna som behandlas ska vara av betydelse för hela länet och det ska
finnas behov av politiskt samråd. Samrådet för vård och omsorg kan föreslå områden
som är angelägna att prioritera och utveckla gemensamt. Ledamöterna kan även enas
om rekommendationer till beslut hos kommunerna och regionen. Kerstin Sjöström
representerar Nordmalings kommun i detta samråd och kommer rapportera till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C)
De flesta kommuner i norra Sverige var inbjudna av SKR till dialog kring den nya
rennäringslagen som är på gång. Madelaine Jakobsson (C) och kommunchef Ulf
Månsson deltog från Nordmalings kommun och de aspekter som de lyfte in var bland
annat möjlighet till samexistens, vikten av dialog samt trafiksäkerhetsfrågor kopplat till
renar.
De kontinuerliga företagsbesöken som Madelaine Jakobsson (C) och Conny
Nordendahl, näringslivsutvecklare, genomför har återupptagits efter en paus under
våren. Pausen berodde på att företagen slet hårt i covid-19-tider och att man inte ville
störa. Madelaine Jakobsson (C) lyfter fram att dialogen med företagen är oerhört viktig,

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19

Sida

8(27)

Kommunstyrelsen

varför målet fortsättningsvis kommer vara minst ett besök i veckan, förra veckan
besöktes Fahlgrens och Forslunds.
Eva Lundquist, Kökschef skolkök och Ann-Catrin Forsberg ansvarig för
Tallbackens kök
Redovisning av hur kökschef och ansvarig för Tallbackens kök arbetar med efterlevnad
av kostpolicyn där man prioriterar lokala, svenska och ekologiska råvaror, med fokus
på lokala och svenska råvaror.
Kommunchef, Ulf Månsson, informerar
-

Medborgarundersökning och medarbetarenkät genomförs.

-

Covid 19, efterlevandsuppdraget är viktigt. Kommande ledigheter i jul/nyår
ställer höga krav på oss som medarbetare och medborgare för att förhindra
smittspridning.

-

Visionsarbetet fortgår och frågor har väckts om varumärkesstrategiskt arbete.
Detta kommer kommunchef att återkomma till vid senare tillfälle.

-

Digad (digital kompetensutveckling för administrativ personal och första linjens
chefer) fortgår enligt plan.

-

Region Västerbotten, den nya programperioden 2021- 2027 i EU, innebär att
nya projektmedel kommer att kunna sökas.

-

Kvarkenrådet, nu också EGTS (en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete), är ett möjligt verktyg för att utveckla regionen genom
gränsöverskridande samverkan (öst – västlig riktning).

-

Notholmen, arbetet med etableringen pågår.

-

Organisationsdesign, det finns utmaningar i hur kommunen är organiserad i de
funktioner som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

-

Ledningsgruppen har besökt Robertsfors för gemensamma strategi-/arbetsdagar.

-

Extratjänster, idag finns avtal om 30 extratjänster.

_____
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§ 321

Dnr 2020-000465 042

Delårsrapport januari - augusti 2020
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har utifrån lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett förslag till
delårsrapport 2020.
Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för år 2020 att resultat ska uppgå till 5,3
Mkr, detta för att motsvara ett resultatmål om 1,0 procent. Nordmalings kommun visar
per 2020-08-31 ett positivt resultat på 1,2 Mkr vilket inte motsvarar
resultatförväntningarna. Jämfört med samma period 2019 har dock resultatet stärkts
med 10,0 Mkr.
Sektorernas resultatavvikelse för redovisningsperioden är -7,6 Mkr och trots en negativ
resultatavvikelse så har sektorernas resultatnivå stärkts med 9,3 Mkr jämfört med
samma period 2019.
Prognosen för hela året 2020 är -1,4 Mkr, den är dock något osäker på grund av det
omfattande omställningsarbetet som pågår.
Under sammanträdet återkopplar kommunchef samt sektorchefer även måluppfyllelse i
relation till fullmäktigemålen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Delårsrapport 2020, ekonomichef
Protokollsutdrag 2020-10-07
Protokollsutdrag 2020-10-06
Protokollsutdrag 2020-10-05
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 2020.
_____
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§ 322

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 ej genomförda
besparingsåtgärder. Socialchef återkopplar de reviderade schablontiderna för hemtjänst.
De beslutade resultatstärkande åtgärder som ej är genomförda kommer att fortsätta
arbetas med och följas upp av kommunstyrelsen.
För nuvarande är följande uppdrag ej genomförda:
-

Avveckling öppen förskola; kommer att kunna implementeras när
hyreskontraktet löper ut.

-

Översyn av sektor omsorgs chefsorganisation; utredning pågår.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
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§ 323

Dnr 2020-000464 804

Regler för föreningsstöd, revidering
Sammanfattning av ärendet
Som en del Nordmalings kommuns pågående jämställdhetsarbetet (projektet
Modellkommun) har reglementet för föreningsbidrag justerats i syfte att öka
medvetenheten om jämställdhetsfrågor i föreningslivet. I och med att Barnkonventionen
blivit lag så föreslås vissa kompletteringar som en anpassning även till detta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-10-05
Regler för föreningsstöd, revidering 2020, kultur- och fritidschef, dokid 95033
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef
Nuvarande regler för föreningsstöd, kultur- och fritidschef,
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna ändringar av reglerna för föreningsstöd (dokid 95033) godkänns och börjar
gälla från och med den 1 januari 2021.
De är därmed tillämpbara under kommande ansökningsperiod.
_____
Skickas till: kultur- och fritidschef, kansli (publicering)
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§ 324

Dnr 2019-000248 003

Revidering av Folkhälsorådets reglemente
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på revidering av Folkhälsorådets reglemente har tagits fram av
Folkhälsorådet. De föreslagna revideringarna är markerade med röd text i förslaget och
består bland annat av att Västerbottens läns landsting nu heter Region Västerbotten,
innehåll i Folkhälsorådets mål samt ett tillägg att rådets ordförande eller hälften av
ledamöterna kan besluta att ett arbetsmöte bokas in för rådet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-10-14 § 9 Folkhälsorådet
Förslag - revidering av Folkhälsorådets reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att se över punkt 7 och 8 för vidare förankring i
verksamheterna innan beslut fattas i kommunstyrelsen.
_____
Skickas till: Tillgänglighetsrådet (via sekreterare)
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§ 325

Dnr 2020-000460 773

Folkhälsopolicy för Nordmalings kommun
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommuns tidigare Folkhälsopolicy sträckte sig över perioden 2015 till
2019. En ny policy behöver nu fastställas gällande Nordmalings kommuns
folkhälsoarbete.
Förslaget är att dela upp de strategiska styrdokumenten för folkhälsoarbetet i en policy
samt i en folkhälsoplan. Tanken är att den föreslagna policyn ska fungera som
övergripande styrdokument som inte har någon tidsbegränsning. Policyn anger
inriktning för det långsiktiga folkhälsoarbetet med syfte att skapa förutsättningar för
livsvillkor som främjar jämlik hälsoutveckling och förebygger ohälsa.
Sedan kommer en kompletterande folkhälsoplan att fastställas som är tidsbestämd och
innehåller tydliga mål och inriktningar för den aktuella perioden med planerade
aktiviteter som ska genomföras för att nå de uppsatta målen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-10-14 § 10 Folkhälsorådet
Förslag - Folkhälsopolicy Nordmalings kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att säkerställa förankring i verksamheterna gällande
folkhälsobokslut.
_____
Skickas till: Tillgänglighetsrådet (via sekreterare)
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§ 326

Dnr 81724

Information från näringslivsutvecklare
Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om Svenskt Näringslivs ranking
där Nordmalings kommun fallit 12 placeringar jämfört föregående mätning. Av
enkäten framgår bland annat att kommunens resultat sjunkit markant gällande
mätpunkter som ”kommunpolitiker och tjänstepersoners attityder” samt ”kommunens
service och bemötande”. Inom dessa områden signalerar näringslivsutvecklare att det
finns behov av insatser för att på sikt kunna förbättra resultatet.
Möjligheten till ett Näringslivsråd fortsätter utredas.
Arbete med upprättandet av terminalbyggnad och upphandling för virkesmätning pågår
enligt plan vid godsterminalen.
Den 2 november börjar en halvtidsanställd person att arbete i projektet Matkultur i
samverkan med Umeå och Vännäs.
Företagskoordinator Sofie Jakobsson informerar om Näringsliv i Samverkan 6.0 (NiS)
ett 3-årigt projekt där Nordmaling deltar tillsammans med Vindeln, Vännäs,
Robertsfors och Bjurholm. Programmet är utvecklat i samarbete med och genomförs
tillsammans med ALMI företagspartner Nord AB. Programmet finansieras med hjälp av
Tillväxtverket och Region Västerbotten. Sofie är projektanställd i NiS-projektet och
arbetar med samverkan inom projektet och med stöd till företagare i Nordmaling. Ett
exempel på detta är det nätverk som startats upp för kvinnor som är entreprenörer inom
kommunen.
______
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§ 327

Dnr 2020-000378 610

Kvalitetsredovisning 2020
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningschef Thomas Berglund redovisar huvudmannens kvalitetsrapport
för 2019-2020.
Huvudmannens rapport är en sammanfattning utifrån skolornas resultat och
kvalitetsrapporter med en gemensam analys och diskussion för att möjliggöra en
bedömning i måluppfyllelsen mot de nationella målen. Detta för att huvudmannen skall
känna till styrkor eller eventuella brister där huvudmannen då ges en möjlighet att
kunna fördela resurser och organisera verksamheten för förbättrad måluppfyllelse eller
om möjligt avhjälpa brister.
Skolornas enskilda kvalitetsredovisningar finns med som bilagor inför sammanträdet.
Beslutsunderlag
Huvudmannens kvalitetsrapport, 2019-2020
Kvalitetsredovisning Kyrkovallen
Kvalitetsredovisning Förskola
Kvalitetsredovisning Gräsmyr skola
Kvalitetsredovisning Levarskolan
Kvalitetsredovisning fritidshem Lögdeå skola
Kvalitetsredovisning Artediskolan
Kvalitetsredovisning SFI Grundvux
Bilaga Övergripande kunskapsresultat SFI Grundvux
Kvalitetsredovisning fritidshem Lögdeå
Kvalitetsredovisning fritidshem Levar
Kvalitetsredovisning fritidshem Gräsmyr
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____
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§ 328

Dnr 2020-000414 274

Riktlinje för bostadsanpassningsbidrag
Sammanfattning av ärendet
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som lämnas för vissa anpassningar
i, och i anslutning till bostad. Bidraget lämnas till personer som har fysiska, psykiska
eller intellektuella funktionshinder. Ansökan och läkarintyg bifogas ansökan och beslut
handläggs enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Nordmalings kommun
har tidigare saknat riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förslag – riktlinje för bostadsanpassningsbidrag
Tjänsteskrivelse 2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till Tillgänglighetsrådet och tas sedan upp för beslut i
kommunstyrelsen.
_____
Skickas till: Tillgänglighetsrådet (via sekreterare)
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§ 329

Dnr 2020-000153 739

Medborgarförslaget - Ankaret Skutan
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret Skutan till
senior/trygghetsboende har lämnats som medborgarförslag.
Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera
olika alternativ, bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter i
första hand. Det är ännu inte klarlagt och vidare utredning krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningen om senior/trygghetsboende hänförs
till fastighetsägaren för vidare utredning.
_____
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§ 330

Dnr 2020-000154 739

Medborgarförslag - Ankaret Skutan
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret Skutan till
seniorboende/trygghetsboende eller gruppboende har lämnats som medborgarförslag.
Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera
olika alternativ, bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter.
Vilken form eller typ av boende som kan bli aktuell är inte klarlagt utan utreds.
Sektor omsorg kan svara utifrån frågeställningen om gruppboende för funktionsnedsatta
enlig lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (1993:387) enligt 9 § 9 bostad
med särskild service. Det finns ett regelverk kring var en sådan bostad får placeras. För
att undvika en institutionell miljö bör inte bostaden vara belägen i nära anslutning till en
annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära, till exempel korttidshem
eller särskilda boendeformer för äldre. En sådan boendeform finns redan i fastigheten
vilket då inte möjliggör att använda föreslagna lokaler till ett gruppboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-24
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget i den del som avser gruppboende.
2. Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningen om senior/trygghetsboende hänförs
till fastighetsägaren för vidare utredning.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Dnr 2020-000007 002

Revidering av delegationsordning 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Föreslagna
revideringar av delegationsordningen inom sektor utbildnings område;
Punkt U 2.4 (s. 88) där rektor föreslås ges delegation att besluta om tidigare skolstart i
förskoleklass. Denna punkt saknades tidigare i delegationsordningen.
Föreslagna revideringar av delegationsordningen gällande LSS-området;
Punkt S 8.11 och S 8.12 (s. 133) föreslås delen rörande beslut av insats i boende som
drivs av annan strykas och istället ersättas med punk S 8.14 där sociala utskottet
föreslås delegeras besluta om att ingå avtal med köpt placering enligt LSS och därmed
stryka den delen i S 8.14 gav Socialchef delegation att besluta om insatser upp till två
basbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – revidering av delegationsordning oktober 2020, 2020-09-21
Delegationsordning – föreslagna revideringar oktober 2020
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 332

Dnr 2020-000482 346

Information - Taxa för vatten och avlopp, samt avfall 2021
Sammanfattning av ärendet
Vakins chef för Vatten och avlopp, Robert Hansson, informerar om förutsättningar för
taxestruktur för Vatten och avlopp (VA).
Förslaget vilar på Svenskt Vattens föreskrift P96, och används i Vindelns kommun och
Umeå kommun. Grundprincipen är att den fasta årliga kostnaden ska återspegla nyttan
och den möjlighet att använda VA som fastigheten har.
Intäkterna för VA består i Nordmalings kommun idag av fasta avgifter 49 procent samt
rörliga avgifter 51 procent .
Några exempel på utmaningar att ta hänsyn till är att i dagsläget så debiteras inte för
dagvatten, vilket bör göras enligt rättspraxis, samt att alla fastigheter inte debiteras för
fasta avgifter enligt beslutad VA-taxa.
Elisabeth Johansson och Helena Johansson, Vakin, informerar om struktur för
avfallstaxor
Kommunen är enligt lag skyldig att samla in, transportera och återvinna eller bortskaffa
avfall i kommunen. Detta omfattar samtliga fastigheter, med undantag av ett fåtal
fastigheter där behov inte finns och nödvändiga beslut fattats av myndigheten.
Avfallsverksamhetens kostnader ska täckas av avgifter, det vill säga de taxor som
fastställs av kommunfullmäktige för avfallshantering.
Taxan består av en grundavgift som finansierar till exempel återvinningscentraler och
administration, det består även av kärlavgift och kostnad baserad på avfallets vikt.
Antagna taxor idag bär inte kostnaderna för avfallshanteringen och uppfyller inte
lagstiftningens krav på exempelvis hantering av avfall vid fritidshus. I förslag till ny
taxestruktur kommer därför en justering att föreslås där exempelvis förslag till
fritidshustaxa ingår.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Dnr 2020-000416 439

Bestridande av avgift för strandskyddsdispens, Tjäruskärs hamn
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Kråken -Tjäruskärs byaförening hemställer att kommunen avskriver
fordran avseende avgift för strandskyddsdispens, till en summa av 3750 kronor.
Föreningen hänvisar till det betydande belopp som kommunen deltagit i finansieringen
av gästtoaletter i Järnäsklubbs gästhamn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Skrivelse, Kråken- Tjäruskärsbyaförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår en avskrivning av fordran för strandskyddsdispens och
hänvisar till kommunens bidragsreglemente för föreningsstöd.
_____
Skickas till: Kråken - Tjäruskärs byaförening, Kultur-och fritidschef fk.

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 334

Dnr 95463

Information från Sweco gällande utformning av ny förskola
Sammanfattning av ärendet
Roberts Sundström och Maja Hallén från företaget Sweco redogör för det förslag till
utformning av den nya förskolan Omega som tagits fram.
Arbetsprocessen har bedrivits sedan 2018 (då med plan om förskolan Biet) genom 4
dialogträffar där landskapsarkitekt, arkitekt och representanter från verksamheten,
tjänstepersoner, lokalvårdare och politiker deltagit. Ledord i processen har varit
sammanhang, nyfikenhet och gemenskap. Förslaget har ett tydligt hållbarhetsperspektiv
både vad gäller materialanvändning och att bygga för trygga sociala ytor.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 335

Dnr 2020-000466 006

Sammanträdesplan 2021
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar
hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för
regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och
omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och
sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings
kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för
att underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2021
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesplan 2021 för Kommunstyrelsen antas.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 336

Dnr 2020-000040 009

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom
ett (1) år, 2020
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.
Följande ärenden har inte besvarats och avslutats inom ett år:
Medborgarförslag:
Ärende Diarieplan Ink. datum

Beskrivning

Ansvarig

2019000441
2019000418
2018000575
2018000478
2018000121

Medborgarförslag - Tiggeriförbud
i Nordmalings kommun
Medborgarförslag - Uppröjning
mellan samhället och havet
Medborgarförslag - kommunalt
beredskapslager
Medborgarförslag - Flytt av
bostäder
Medborgarförslag - Gratis träning
och simning för äldre och
seniorer i kommunens lokaler

Kommunstrateg

109

2019-08-26

339

2019-07-29

163

2018-10-22

220

2018-08-02

812

2018-02-28

GVA-ingenjör
Kommunchef
Samhällsyggnadschef
Kultur- och fritidschef

Motioner:

Justerandes sign

Ärende

Diarieplan Datum

Parti Beskrivning

Ansvarig

2019000568
2019000566

455

2019-10-22

S

GVA-ingenjör

732

2019-10-21

2019000563
2019000507

712

2019-10-20

312

2019-09-19

2019000505

010

2019-09-18

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Motion - Utökning av
öppettider ÅVC
FD,V Motion - Upphöra med
LOV (lagen om
valfrihetssystem)
V
Motion - Rädda Öppna
förskolan
S
Motion - Promenadväg
från hälsocentralens
parkering till havet
FD
Motion Trygghetsvandringar

Utdragsbestyrkande

Socialchef
Barn- och
utbildningschef
GVA-ingenjör
Kultur- fritidschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ärende

Diarieplan Datum

Parti Beskrivning

2019000334

312

2019-06-12

S

2019000242

026

2019-04-04

FD

2019000230
2019000229
2019000043
2018000641

336

2019-04-01

S

312

2019-04-01

S

109

2019-02-05

FD

001

2018-11-26

FD,V Motion - Från utskott till
nämnder

Ansvarig

Motion - Gång- och
GVA-ingenjör
cykelbana mellan
Resecentrum i Nordmaling
och Ridskolan
Motion Personalchef
Personalekonomisk
redovisning med
hälsobokslut i samband
med årsbokslutet 2019
Motion - Öreälvsleden
Samhällsyggnadschef
Motion - Trottoar
Kungsvägen till Kullen
Motion - Folkhälsoplan

GVA-ingenjör
Nämndsekreterare
Kommunchef

Beslutsunderlag
Kommentarer handläggare, 2020-10-13
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att handläggning fortgår i samtliga ärenden.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-19
Kommunstyrelsen

§ 337

Dnr 88907

Kurser och konferenser
Sammanfattning av ärendet
Inga kurser och konferenser finns att överväga.
_____

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-19
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§ 338

Dnr 88399

Meddelanden
Följande meddelanden är distribuerade:
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd, 20200911
Preliminära andelstal EKB för 2021, Migrationsverket
______

Justerandes sign

MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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