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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Oasen måndagen den 1 november 2021 kl. 13:00 – 14:30

Beslutande

Se särskild förteckning sid 2

Övriga

Se särskild förteckning sid 2

Utses att justera

Chatarina Gustafsson (M), Grethel Broman (S)
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Sekreterare

MARIA SYD

Ordförande

Rolf Ingemar Sandström

Justerare

Anna Chatarina Gustafsson
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Närvarande
Beslutande:
Madelaine Jakobsson
Centerpartiet
Petronella Johansson ersätter Alexander Landby -Johansson Centerpartiet
Kerstin Sjöström
Centerpartiet
Ingemar Sandström
Centerpartiet, ordförande
Ann-Kristin Strandman
Centerpartiet
Torbjörn Nygren ersätter Inger Sellgren Centerpartiet
Kent- Olov Olsson ersätter Matz Johansson Centerpartiet
Gunila Lundström ersätter Tomas Sandström Centerpartiet
Anders Jonsson
Centerpartiet
Staffan Nyblom
Centerpartiet
Gunnar Hörnlund
Centerpartiet
Grethel Broman
Socialdemokraterna
Billy Moström
Socialdemokraterna
Anders Olsson
Socialdemokraterna
Gerd Lindgren
Socialdemokraterna
Anders Magnusson ersätter Carin Ahlfeldt Socialdemokraterna
Björn Forsberg
Socialdemokraterna
Birgit Johansson
Socialdemokraterna
Gert Karlsson
(-)
Mikael Larsson
Sverigedemokraterna
Monica Jonsson
Fria Demokraterna
Tomas Johansson ersätter Eleanor Bodel Fria Demokraterna
Chatarina Gustafsson
Moderaterna
Jan Persson
Moderaterna
Anna-Karin Lundberg
Kristdemokraterna
Maria L Brömster ersätter Jörgen Forsgren Liberalerna
Ej beslutande:
Bertil Löweneke (M), Demokratiberedningens ordförande §
Övriga:
Jonas Wallin, ekonomichef, § 119

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman
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§ 131 Dnr 96819
Meddelanden .................................................................................................................. 24

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 96820

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Dnr 96822

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 5 oktober kl. 09:00.
Kommunfullmäktiges beslut
Chatarina Gustafsson (M) och Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte
ordförande Ingemar Sandström (C).
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 96817

Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan fastställs.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 2021-000024

Information från Demokratiberedningen
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om beredningens
pågående arbete med insamling av enkätsvar för den digitala demokratienkät som
skickats ut till medborgare.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Dnr 2021-000335009

Frågor från ledamöter och allmänheten
Sammanfattning av ärendet
En fråga om eventuell spridning av covidsmitta från ovaccinerad personal på
kommunens äldreboenden har inkommit från Maria Lundqvist Brömster (L), frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Madelaine
Jakobsson (C) redogör för att det i Nordmalings kommun inte hittills har funnits några
sådana fall när smittspårning genomförts.
Beslutsunderlag
Fråga, 2021-10-26
Yttrande under sammanträdet
Maria Lundqvist Brömster (L) och Madelaine Jakobsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses ställd och besvarad.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr 2021-000417042

Delårsrapport januari - augusti 2021
Sammanfattning av ärendet
I budget 2021 har fullmäktige fastställt att resultat ska uppgå till 9,7 Mkr för att
motsvara ett resultatmål om 2,0 procent. Nordmalings kommun visar per 2021-08-31 ett
positivt resultat på 21,0 Mkr vilket är betydligt starkare än budgeterat. Jämfört med
samma period 2020 har resultatet stärkts med 19,8 Mkr. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar med 11,2 Mkr jämfört med 2020 medan verksamhetens nettokostnader
minskar med 8,6 Mkr jämfört med samma period föregående år. Programmens
resultatavvikelse för redovisningsperioden är positivt med 6,0 Mkr. Det finns dock
fortfarande verksamhetsområden med kraftiga budgetunderskott.
Externa bidrag ökar med 8,8 Mkr jämfört med föregående år och förklaras främst
genom ökade bidrag från Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt Skolverket.
Verksamhetens kostnader minskar med 11,7 Mkr jämfört med samma period 2020. Av
kostnadsminskningen bedöms verksamhetsövergång gällande VA och renhållning (till
Vakin) stå för 12,8 Mkr.
Kommunens skatteintäkter inklusive slutskatteavräkning uppgår till 226,2 Mkr vilket är
6,4 Mkr högre än samma period 2020. Resultatet påverkas av en stärkt negativ
slutskatteavräkning för 2020 och med en positiv slutskatteavräkning för 2021 där den
totala resultateffekten för perioden uppgår till 5,0 Mkr.
De generella statsbidragen är 4,8 Mkr högre i förhållande till föregående år och beror
främst på fortsatt satsning avseende de välfärdsmiljarder som beslutats om för perioden
2021-2023.
Prognosen för årets resultat ligger på 18,9 Mkr för helåret där en prognostiserad
realisationsvinst om 6,0 Mkr bedöms påverka resultatet.

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning, revisorerna
Revisorernas granskning, KPMG
Protokollsutdrag 2021-10-18
Delårsrapport 2 2021, ekonomichef
Tjänsteskrivelse, ekonomichef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Yttrande under sammanträdet
Jonas Wallin ekonomichef föredrar ärendet.
Gert Karlsson (-), Maria Lundqvist Brömster (L), Tomas Johansson (FD), Madelaine
Jakobsson (C) och Kerstin Sjöström (C) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapport 2021 godkänns.
______
Skickas till: revisionen, KPMG, ledningsgrupp

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Dnr 2021-000440316

Taxa för avgiftsbelagd parkeringsplats vid Resecentrum
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit parkeringsmöjligheter vid
Resecentrum i Nordmaling, för personer som reser kollektivt och nyttjar resecentrum.
Avgift för parkering vid motorvärmarstolpe har erlagts halvårsvis och motsvarande
parkeringskort har utfärdats. I samband med att biljett/kafeteriaverksamheten lades ner
upphörde det rådande betalsystemet, kontant betalning i kafeterian.
I framtagande av nytt format för betal/biljetthanteringssystem tillkommer under det
senaste året en ökad efterfrågan att parkera och betala för kortare tidsperioder,
exempelvis vid ökat inslag av distansarbete. Ett parkeringssystem med en dygnsbaserad
taxa föreslås därför.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande taxa för parkeringsplats vid Resecentrum i
Nordmaling
1.Taxa för dygnsparkering motorvärmarstolpe 10 kronor per dygn
2.Taxa för dygnsparkering elladdstolpe 20 kronor per dygn
3.Övrig parkering avgiftsfri dygnsparkering

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande taxa för parkeringsplats vid Resecentrum i
Nordmaling
1.Taxa för dygnsparkering motorvärmarstolpe 10 kronor per dygn
2.Taxa för dygnsparkering elladdstolpe 20 kronor per dygn
3.Övrig parkering avgiftsfri dygnsparkering
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Dnr 2021-000445292

Ismaskin Norrskenshallen
Sammanfattning av ärendet
Ismaskinen i Norrskenshallen har sitt ursprung i 1980-talet och köptes in begagnad
1992-93. Den behöver nu bytas ut till en eldriven ismaskin då äldre gasoldrivna
maskiner medför vissa hälsorisker. Ett mer driftsäkert och miljövänligt teknikval är ett
mer fördelaktigt alternativ och inköp av en begagnad eldriven ismaskin, fullt
genomgången och renoverad, och med garanti på batteripack förslås till en kostnad av
600 000 kronor.
Inköp av ismaskin finns ej upptaget i budget varför frågeställningen bör hanteras av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Skrivelse angående ismaskin, LN91
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige tillskjuter 600 000 kronor till budget 2021 för inköp av eldriven
ismaskin till Norrskenshallen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillskjuter 600 000 kronor till budget 2021 för inköp av eldriven
ismaskin till Norrskenshallen. Kostnaden innebär viss resultatpåverkan för bokslut
2021.
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef, LN91, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Dnr 2021-000416103

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och
omsorgscollege och praktikplatsen.se
Sammanfattning av ärendet
Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i Västerbottens län att
fatta beslut att finansiering av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se
inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling
2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten.
Vård och omsorgscollege syftar till att möta kompetensutmaningen inom vård och
omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege samverkar bransch och
utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, attraktivitet/status i yrke och utbildning samt
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och
hållbar verksamhet och budget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse – 2021-09-22
Missiv – finansiering VOC Västerbotten
PM VOC finansiering 2022 och framåt
Protokollsutdrag 2021-09-09 § 63 Primärkommunala beredningen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se inkluderas i ny
reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2022-2026 mellan
Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län.
Kommunfullmäktiges beslut
Finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se inkluderas i ny
reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2022-2026 mellan
Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län.
_____
Skickas till: socialchef,
regionalutveckling@regionvasterbotten.se (uppge diarienummer RUN 373-2021)

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Dnr 2021-000393021

Samverkansavtal och reglemente för Umeåregionens gemensamma
nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system
Sammanfattning av ärendet
Örnsköldsviks kommun lämnar den 1 januari 2022 samarbetet i Umeåregionens
gemensamma nämnd, gällande drift och hantering av personaladministrativa system.
Samverkansavtal och reglemente har uppdaterats med anledning av Örnsköldsviks
kommuns utträde och behöver därmed antas av respektive kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse, personalchef
Protokoll, Umeå PA-nämnd, 2021-09-03
Reglemente för gemensam PA-nämnd, 2022-01-01
Samverkansavtal för gemensam PA-nämnd, 2022-01-01
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Uppdaterat förslag till samverkansavtal samt uppdaterat förslag till reglemente antas.
Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
fullmäktige i Bjurholms kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs
kommun och Umeå kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppdaterat förslag till samverkansavtal samt uppdaterat förslag till reglemente antas.
Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
fullmäktige i Bjurholms kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs
kommun och Umeå kommun.
_____
Skickas till: kerstin.d.persson@umea.se samt personalchef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Dnr 2021-000007113

Avsägelse av politiskt uppdrag 2021
Sammanfattning av ärendet
Följande begäran om avsägelse har inkommit till kommunkansliet:
Ingegerd Jakobsson (FD), ersättare kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsägelse, Ingegerd Jakobsson
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelse för Inger Jakobsson (FD) godkänns.
______
Skickas till: Ingegerd Jakobsson, löneenheten, Länsstyrelsen Västerbotten

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr 2021-000429006

Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i
störts möjliga mån 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 och
Hälso- och sjukvårdsnämndens tider samt sport- och påsklov. Därtill är förslaget
anpassat efter kommunallagens krav om behandling av budget samt delårsrapport och
kommunens interna ekonomiska processer.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Förslag – sammanträdesplan
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdestider för kommunfullmäktige fastställs.
____
Skickas till: ledamöter, ledningsgrupp

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr 2019-000505010

Svar på motion - Trygghetsvandringar
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäldes 2019-09-23 av Monica Jonsson (FD):
"Vi tror på Nordmaling, men upplever att det saknas ett tydligt medborgarperspektiv
när det gäller trygghet i samhället. Med ökad indragning från polisen, samt ökad
buskörning runt om i kommunen så anser vi att ett sätt att tydliggöra kommunens
ställningstagande är att genomföra trygghetsvandringar i tätorten, samt i de större
byarna. Detta är ett steg att se till medborgarnas trygghet.
Trygghetsvandringar är en mycket flexibel och beprövad metod för att upptäcka och åt gärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.
Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att
fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men trygghetsvandringarna handlar inte
bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att
förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare.
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den
sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om det.
Förslag till beslut
Att en plan tas fram för genomförande i samtliga större samhällen under 2020".
Kommunstrateg har berett ärendet och förordar ett bifall av motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-10-18
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2019-09-23
Motion - Trygghetsvandring
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen- Trygghetsvandring bifalles och överlämnar till kommunstyrelsen att
säkerställa att trygghetsvandringar genomförs med koppling till det strategiska målet
läge och livsmiljö.

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles och överlämnas till kommunstyrelsen att säkerställa att
trygghetsvandringar genomförs med koppling till det strategiska målet läge och
livsmiljö.
_____
Skickas till: kommunstyrelsen (meddelande), kommunstrateg (implementering)

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Dnr 2021-000278006

Svar på motion - Effektivisering av politiskt arbete
Sammanfattning av ärendet
Den 2021-06-28 anmälde Anna- Britt Coe (V) och Marie Landström (V) en motion
med förslag till beslut att:
”-Uppdra till tjänstepersoner att ta fram en schablon för ersättning för förberedelser
inför möten. Exempelvis en viss summa per ärende och/eller beslutspunkt. Ersättningen
ska motsvara befintlig arvodering.
- Uppdra till tjänstepersoner att se över möjligheterna med ett digitalt loggsystem i
Ciceron Assistent, eller motsvarande, där politiker bockar för ärendena när de tagit del
av innehållet och anser sig vara förberedda inför mötet.
- Standardisera mötestiderna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om max
fyra timmar. Liknade standardisering bör införas i mötestiderna för utskotten (allmänna,
sociala, och barn & utbildning) och i beredningar (till exempel den årliga
budgetberedningsprocessen). Undantag får göras för att inte äventyra den demokratiska
processen.”
Nämndkansliet rekommenderar ett avslag av motionen, även om andemeningen i sig är
god, då det inte finns tekniska lösningar eller avsatta resurser för en controllerfunktion
inom kansliet. Vidare så är det ordförandes ansvar att kalla till möte och ev. ändringar
av mötesstruktur bör ske genom kallelse.
Beslutsunderlag
Motion – effektivisering av politiskt arbete
Tjänsteskrivelse - 2021-09-13
Protokollsutdrag 2021-06-28
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motion – effektivisering av politiskt arbete.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion – effektivisering av politiskt arbete avslås.
_____
Reservation
Gert Karlsson (-)
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§ 128

Dnr 2020-000131279

Svar på motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB
Sammanfattning av ärendet
Fria Demokraterna föreslår i en motion daterad 2020-03-14 att en utredning ska
tillsättas för att undersöka om Nordmalings kommun som ägare till bostadsbolaget kan
sälja ut fastighetsbeståndet för att skapa ett överskott som ska stärka Nordmalings
kommuns ekonomi.
Ekonomiavdelningen förordar ett avslag av motionen med hänvisning till att bolaget
genomför det uppdrag kommunfullmäktige tydliggjort i ägardirektivet:
”Nordmalingshus AB ägs i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i
kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat
bostadsutbud av god kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande
och inflytande i bolaget.
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar
utveckling. Det handlar om ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Protokollsutdrag 2020-04-06
Motion, Fria Demokraterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Nordmalings Hus AB i
dagsläget genomför det uppdrag bolaget har fått genom ägardirektivet.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med motiveringen att Nordmalings Hus AB i dagsläget genomför det
uppdrag bolaget har tilldelats genom ägardirektivet.
_____
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§ 129

Dnr 2021-000470821

Anmälan av motion- Ridhuset
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäls av Monica Jonsson (FD) och Tomas Johansson (FD):
"Idag så talas det ofta om jämlikhet och jämställda möjligheter för alla. Det borde också
vara detta för föreningslivet, dock så nära som möjligt.
När enkäter lagts ut på vår sommarmarknad och även i andra sammanhang så finns
nästan alltid en fråga om vad som är viktigast för att en barnfamilj kan tänka sig att
bosätta sig i vår kommun.
Svaret är till 90% skolan på 1:a plats sedan är det föreningslivets möjligheter. Det man
trycker på är att ha bra inomhusanläggningar som sport och ishall, ridhus samt badhus.
I Sverige är nästan alla ridanläggningar drivna av kommunerna, vilket vi också anser att
det även ska vara så i vår kommun. Vår kommun tillhör bland de bästa i Sveriges
gällande sport- och ishall samt badhus, vilket vi anser vara det rätta.
Sport- och ishallen har en kostnad på 3,8 miljoner kronor för 2020. Tyvärr så vet jag
inte årskostnaden för badhuset. Det är helt rimliga kostnader och nödvändiga. Däremot
är ridhuset inte behandlat på ett rimligt sätt Man måste ha i åtanke att för tillfället är det
över 100 personer som rider på sin fritid i anläggningen. Att kommunen ska driva även
ridhuset anser vi är en självklarhet.
Därför föreslår vi följande:
1.En utredning på hur kommunen kan ta över driften med underhåll och personal
2.Naturligtvis så måste kostnader och organisation klarläggas, vilket kan ta några
månader. Under tiden det görs bör kommunen höja bidraget som inte har ökat, trots att
kostnader för foder, veterinärer, strö och material ökat dramatiskt under pandemin. Vårt
förslag är att lägga till 250 tusen kronor på bidraget fram till utredningen är klar."
Beslutsunderlag
Motion, Monica Jonsson (FD), Tomas Johansson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion – Ridhuset överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
______
Skickas till: kommunchef (fördelning av uppdraget)
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§ 130

Dnr 2021-000064009

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.
Se bilaga 1 för redovisning av aktuella ärenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Redovisning av ej beslutade medborgarförslag och motioner, bilaga 1,
kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden i bilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden i bilaga 1.
_______
Skickas till: berörda handläggare
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§ 131

Dnr 96819

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Meddelas kommunstyrelsen:
Beredningen för regional utveckling 2021-10-13, §§ 68-77.pdf
Beredningen för regional utveckling minnesanteckningar 2021-05-19 signed.pdf
Beredningen för regional utveckling protokoll 2021-09-29 signed.pdf
Beslutsmeddelande 2021_3_Nordmaling.pdf
Primärkommunala beredningens protokoll 2021-09-09 signed.pdf
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-10-01.pdf
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-05-19
Umeåregionrådsmöte - 2021-02-25.pdf
Umeåregionrådsmöte Anteckningar - 2021-06-04.pdf
_____
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