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§1

Dnr 96820

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____
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§2

Dnr 96822

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 18 februari
kl. 09:00.
Kommunfullmäktiges beslut
Anna-Karin Lundberg (KD) och Gerd Lindgren (S) väljs att justera protokollet jämte
ordförande Ingemar Sandström (C) den 18 februari kl. 09:00. Justering genomförs
digitalt.
_____
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Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG
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§3

Dnr 96817

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen.
_____
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Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§4

Dnr 2021-000024

Information från Demokratiberedningen
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningens ordförande meddelar att det inte finns någon information att
delge kommunfullmäktige i dagsläget utöver det som behandlas i § 5.
_____
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§5

Dnr 2020-000491 012

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges fasta beredning, Demokratiberedningen, har tagit fram ett förslag
till verksamhetsplan för 2021 som ska fastställas av kommunfullmäktige.
Verksamhetsplanen inrymmer aktiviteter inom följande område:
- Förbättra och utveckla informationen till medborgarna om vad som händer i
kommunen
- Öka kunskapen om demokratins grundvalar
- Inhämta kunskap om hur andra kommuner arbetar med demokratifrågor
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens verksamhetsplan, Demokratiberedningen
Protokollsutdrag 2021-02-01 § 20
Protokollsutdrag 2021-01-14 § 20
Kommunstyrelsens yttrande
Följande synpunkter överlämnas till kommunfullmäktige:
Att revidera skrivningen "att följa ärendets gång" om syftet är att kunna ta del av vilka
medborgarförslag och motioner som är beslutade. Det vill säga att det inte avser
samtliga ärenden och den information som lämnas om ärendet är om den är beslutad
eller ej samt om beslutet blev att bifalla, avslå eller anse den besvarad.
Att kommunens informationsstrategi ej beslutas av demokratiberedningen.
Yttrande under sammanträdet
Bertil Löweneke (M), Anna-Karin Lundberg (KD), Jan Persson (M), Madelaine
Jakobsson (C) och Anna-Britt Coe (V).
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges presidium yrkar på återremiss av Demokratiberedningens förslag
till Verksamhetsplan.
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Planen behöver omformuleras med hänsyn tagen till kommunstyrelsens synpunkter och
yttranden, och med en större tydlighet i avsnittet om genomförande av aktiviteter
gällande hemsidan, med hänsyn tagen till kommunstyrelsens uppdrag och
Demokratiberedningens uppdrag."
Madelaine Jakobsson (C) yrkar på återremiss av ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Demokratiberedningens förslag till Verksamhetsplan återremitteras med motivering att
planen behöver omformuleras med hänsyn till kommunstyrelsens synpunkter och
yttrande, och med en större tydlighet i avsnittet om genomförande av aktiviteter
gällande hemsidan, med hänsyn tagen till kommunstyrelsens uppdrag och
Demokratiberedningens uppdrag.
_____
Skickas till: Demokratiberedningens ordförande, Demokratiberedningens sekreterare
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§6

Dnr 96824

Frågor
Sammanfattning av ärendet
Frågor ställs av Jörgen Forsgren (L) och Tomas Johansson (FD) till
kommunfullmäktiges ordförande Ingemar Sandström (C) samt kommunstyrelsens
ordförande Madelaine Jakobsson (C).
_____
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§7

Dnr 2021-000060 009

Interpellation - Uppföljning tidigare inlämnade motioner
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Monica Jonsson (FD):
"Uppföljning av tidigare inlämnade motioner
Det är en stående punkt i kommunfullmäktige att redovisa inlämnade motioner som inte
behandlats. Men jag ser ett behov i att tydliggöra vart i processen dessa nu ligger, jag är
medveten om att allt har sin tid, men trots detta så önskar jag ett tydliggörande hur långt
man har kommit i utredningarna i följande motioner. Detta är oavsett motioner som är
beviljade, dock ej verkställda, eller motioner som inte fått något svar, eller som i de
flesta fall, handläggning pågår.
2017-05-22 Ställplatser för besökare
2018-01-08 Digitaliseringsstrategi
2018-07-08 Kulturplan
2019-04-08 Personalekonomisk redovisning i samband med årsbokslut
2018-09-17 Riktlinjer för samtliga politiska ärenden
2019-09-18 Trygghetsvandringar
2019-01-31 Folkhälsoplan"
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar:
"Det enklaste sättet att få reda på var en motion ligger i processen är att kontakta
kansliet så kan de hjälpa till att ta reda på det. Här kommer en uppräkning av de
motioner som tas upp i interpellationen.
Ställplatser för besökare
Digitaliseringsstrategi
i juni.

underlag har tagits fram, kommer upp under våren.
under framtagande, kommer upp till beslut i kommunstyrelsen

Kulturplan Under handläggning/framtagande, kommer förmodligen upp till beslut
efter sommaren.
Personalekonomisk redovisning i samband med årsbokslut
kommer upp i mars till kommunstyrelsen.
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Riktlinjer för samtliga politiska ärenden - ett utkast är nästintill färdigt. Handläggande
tjänsteperson väntar på återkoppling från chef som granskar underlaget.
Trygghetsvandringar under handläggning, kommer förmodligen upp under våren,
handläggande tjänsteperson väntar på inspel från berörda sektorer.
Folkhälsoplan förslaget till folkhälsoplan var uppe i kommunstyrelsen den 1/2-21
och återremitterades med en del inspel till folkhälsorådet."
Beslutsunderlag
Interpellation - Uppföljning tidigare inlämnade motioner, Monica Jonsson (FD)
Svar på Interpellation - Uppföljning tidigare inlämnade motioner, Madelaine Jakobsson
(C)
Yttrande under sammanträdet
Monica Jonsson (FD) och Madelaine Jakobsson (C) och Tomas Johansson (FD).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§8

Dnr 2021-000066 107

Interpellation - Vaktmästare Nordmalingshus
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD):
"Nordmalings Kommun är ägare till Nordmalings Hus och har tidigare levererat
vaktmästartjänster till bostadsbolaget. Från den 1 januari 2021 så tas dess tjänster över
av ett företag från Umeå, detta beroende på ett bättre anbud än Kommunen lagt. Det
uppstår en del funderingar när detta sker.
Vad var skillnaden i anbuden som gjorde att kommunen förlorade anbudsförfarandet.?
Kommunen har haft ett antal personer anställda med placering inom Nordmalings Hus.
Hur många?
Dessa personer är avlönade av kommun men kostnaden täcks väl av ett avtal mellan
bostadsbolaget och kommun. De personer som nu återgår till sina tjänster i kommun,
hur finansierar kommunen detta?
Enligt rykte ska endast en person arbeta som vaktmästare i hela kommun. Stämmer
detta?"
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar:
" Nordmalings hus sa upp avtalet med Nordmalings kommun. Kommunen kan inte i ett
anbudsförfarande konkurrera om ett avtal med det kommunala bostadsbolaget och inget
anbud lades från kommunens sida.
Nordmalings kommun har haft 1,67 tjänst avsatt till att vara Nordmalingshus behjälplig
med vaktmästeritjänster. I praktiken har Nordmalingshus avropat timmar på
självkostnadsbasis och Nordmalings kommun har årligen backat 250-300 000 kronor. I
realiteten innebär detta att Nordmalingshus har köpt tjänst motsvarande ca 1,25 tjänst.
Kostnaden har som förklarats ovan delvis täckts och vaktmästeri har därför under lång
tid redovisat ett underskott i åtagandet enligt avtal. Resurssättningen återgår till
fastighetsdrift och i samband med övergångar till Vakin samt pensionsavgångar uppstår
under våren ett rekryteringsbehov.
Nej, kommunen har inte bara en vaktmästare anställd. Så här ser organisationen ut just
nu, personalen är uppdelad beroende på vad de jobbar med och just titeln vaktmästare
används inte lika frekvent längre.
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Fastighet drift och underhåll - 3,4 tjänst. Ingår i internhyran tillsammans med teknik
och energi (2 tjänster).
Verksamhetsvaktmästare - Tallbacken/Strandholmen samt Oasen - 1,1 tjänst. BU tar
nu över verksamhetsvaktmästare i egen regi. Nordmalingshus låg tidigare här.
Verksamhetsvaktmästare finansieras av mottagande verksamhet.
Verksamhetsvaktmästare - ishallen - 3x 0,5 tjänst under perioden sept-feb. De går
sedan ut på 0,5 leder samt 2x0,5 allmän platsmark (grönytor mm).
Gata/park och grönytor ses inte som vaktmästartjänster, där är det totalt 4 tjänster när
det har rekryterats. I nuläget är de för få där efter övergångarna till Vakin och behöver
rekrytera (bemanning en person i nuläget)."
Beslutsunderlag
Interpellation - Vaktmästare Nordmalingshus, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation - Vaktmästare Nordmalingshus, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under sammanträdet
Tomas Johansson (FD) och Madelaine Jakobsson (C).

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§9

Dnr 2021-000007 113

Avsägelse av politiskt uppdrag 2021
Sammanfattning av ärendet
Följande avsägelser har inkommit till kommunfullmäktige:
Per Lundberg (V) avsäger sig sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.
Lars Gustafsson (FD) avsäger sig sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.
Anna-Britt Coe (V) avsäger sig sin plats i fullmäktiges beredning för mål- och
visionsarbete.
Marie Landström (V) avsäger sig platsen som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse Per Lundberg (V), 2020-12-20
Avsägelse Lars Gustafsson (FD), 2020-12-19
Avsägelse Anna-Britt Coe (V), 2021-01-31
Avsägelse Marie Landström (V), 2021-01-20
Kommunfullmäktiges beslut
Följande avsägelser godkänns:
Per Lundberg (V), ledamot i kommunfullmäktige.
Lars Gustafsson (FD), ersättare i kommunfullmäktige.
Anna-Britt Coe (V), fullmäktiges beredning för mål- och visionsarbete.
Marie Landström (V), ersättare i kommunstyrelsen.
_____
Skickas till: berörd ledamot
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§ 10

Dnr 2021-000006 113

Fyllnadsval - kommunstyrelse, utskott, beredning och råd 2021
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval för Vänsterpartiet avseende en (1) representant i fullmäktiges beredning för
mål- och visionsarbete samt en (1) ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag under sammanträdet
Anna-Britt Coe (V) föreslår Viktor Krutrök som ersättare i kommunstyrelsen och
Viktor Krutrök till representant i fullmäktiges beredning för mål- och visionsarbete.
Kommunfullmäktiges beslut
Viktor Krutrök väljs som ersättare i kommunstyrelsen samt som representant i
fullmäktiges beredning för mål- och visionsarbete för Vänsterpartiet.
_____
Skickas till: kommunsekreterare, vald ersättare och representant
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§ 11

Dnr 2021-000062 045

Fullmakt att teckna kommunal borgen för kommunens dotterbolag
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommunfullmäktige har beslutat borgenslöfte till dotterbolagen
Nordmalingshus AB samt Nordva AB. I samband med att borgenslöftet utnyttjas kräver
vissa kreditgivare beslut där det framgår vilka som äger rätt att teckna kommunal
borgen.
I övriga finansiella ärenden för Nordmalings kommun undertecknas avtal av
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichef.
För att säkerställa en god kontroll över beslutade borgenslöften föreslås samma
funktioner få teckna kommunal borgen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-15
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichef, två i
förening, får rätten att teckna kommunal borgen för kommunens dotterbolag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i förening, delegeras rätten att teckna
kommunal borgen för kommunens dotterbolag.
_____
Skickas till: ekonomichef, kommunstyrelsens ordförande
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§ 12

Dnr 2020-000468 029

Policy med riktlinje gällande mutning och bestickning
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i februari 2020 uppdraget att ta fram en policy för mutor och
bestickning.
Enligt svensk lagstiftning är bestickning, mutor ett brott som innebär lämnande av gåva
eller löfte om gåva till person med tjänsteutövning hos företag, organisation eller
myndighet, för att tillskansa sig ekonomiska eller andra fördelar. De lagregler om
bestickning och mutor som finns omfattar alla anställda och förtroendevalda, oavsett
om de är verksamma i offentlig eller privat verksamhet och oberoende av befattning.
Beslutsunderlaget är en framtagen policy med riktlinje. Syftet är att tydliggöra
gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och
förtroendevalda. Anställda och förtroendevalda har ett personligt ansvar att agera på ett
sådant sätt att allmänheten och media inte får anledning att misstänka att personen i sin
tjänsteutövning eller uppdrag låter sig påverkas av otillbörliga förmåner.
Beslutsunderlag
Policy med riktlinje för mutor och bestickning
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2021-02-01
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna policy med riktlinjer gällande mutor och
bestickning.
Kommunfullmäktiges beslut
Policy med riktlinjer gällande mutor och bestickning godkänns.
_____
Skickas till: kommunstrateg
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 13

Dnr 2019-000229 312

Svar på motion - Trottoar Kungsvägen till Kullen
Sammanfattning av ärendet
Följande motion har anmälts av Gerd Lindgren (S):
bort till Kullen rör sig många fotgängare. Då det inte finns någon trottoarkant längst
sträckan går dessa ofta långt ut i gatan. Det är många som kör den gatan, sikten är
skymd på grund av ett backkrön och det är dåligt upplyst. En trottoar på denna sträcka
skulle öka säkerheten för alla trafikanter.
Därför vill jag att: en trottoar mellan Kungsvägen och Kullen iordningsställs samt
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-01
Tjänsteskrivelse, GVA-chef
Protokollsutdrag 2019-04-08
Motion -Trottoar Kungsvägen till Kullen, Gerd Lindgren (S)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och att förslaget lyfts in i kommande
investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
Yttrande under sammanträdet
Gerd Lindgren (S), Madelaine Jakobsson (C) och Jan Persson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles och förslaget lyfts in i kommande investeringsplan och finns med i
framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
_____
Skickas till: GVA-chef, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 14

Dnr 2019-000507 312

Svar på motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till
havet
Sammanfattning av ärendet
Följande motion har anmälts av Gerd Lindgren (S):
hälsocentral, nämligen havet. Denna fina rekreationsmöjlighet kan göras mer tillgänglig
för alla medborgare med en promenadväg från parkeringen vid hälsocentralen, ned till
havsbandet där det finns befintliga sittplatser. Det är långt och svårt att ta sig dit om
man är dålig på att gå eller i behov av rullator eller är rullstolsburen. En gångväg skulle
göra det lätt för boende, personal och andra medborgare att enkelt och snabbt kunna
komma till havet, en resurs som inte nog kan uppskattas.
Därför föreslår jag att en gångväg från parkeringen vid hälsocentralen ner till havet i
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-01
Tjänsteskrivelse, GVa-chef
Protokollsutdrag 2019-09-23
Motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till havet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och förslaget lyfts in i kommande
investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles och förslaget lyfts in i kommande investeringsplan och finns med i
framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
_____
Skickas till: GVA-chef, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 15

Dnr 2019-000334 312

Svar på motion - Gång- och cykelbana mellan Resecentrum i
Nordmaling och Ridskolan
Sammanfattning av ärendet
Följande motion har anmälts av Billy Moström (S):
hösten och vintern är det väldigt mörkt efter vägen mellan resecentrum till
Olofsfors. Vägsträckan är dåligt belyst, då det är glest mellan lyktstolparna.
Då många mindre barn deltar i ridning vid ridskolan, finns det risk för barnen att kan bli
påkörda under färden till och från ridskolan.
Socialdemokraterna har länge diskuterat frågan om en trygg färd för barnen
till och från ridskolan.
Socialdemokraterna vill
- att en gång och cykelbana byggs, för att ge trygghet för barnen att kunna ta sig till och
från ridskolan, och att kommuninvånarna samt arbetspendlare tryggt ska kunna ta sig
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-01
Tjänsteskrivelse, GVA-chef
Protokollsutdrag 2019-06-24
Motion - Gång- och cykelbana mellan Resecentrum i Nordmaling och Ridskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att bifalla motionen och förslaget lyfts in i kommande
investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
Yttrande under sammanträdet
Billy Moström (S) och Anna-Karin Lundberg (KD)
Förslag till beslut under sammanträdet
Anna-Karin Lundberg (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles och förslaget lyfts in i kommande investeringsplan och finns med i
framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur.
_____
Skickas till: GVA-chef, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 16

Dnr 2019-000441 109

Svar på medborgarförslag - Tiggeriförbud i Nordmalings kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att inför tiggeriförbud i Nordmaling anmäldes i
kommunfullmäktige 2019-09-23.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-01
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Medborgarförslag Tiggeriförbud inom Nordmalings kommun
Protokollsutdrag 2019-09-23
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå förslaget om att införa ett förbud mot
penninginsamling på offentlig plats.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Madelaine Jakobsson (C) yrkar avslag till medborgarförslaget och bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och ordförande finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget om att införa ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats
avslås.
_____
Reservation
Mikael Larsson (SD) och Bo Bäck (SD) reserverar sig mot beslutet
Skickas till: förslagsställaren, handläggare

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-02-15

25(29)

Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2021-000064 009

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte handlagts
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.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-15
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Bilaga 1. Medborgarförslag och motioner som inte besvarats, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden i bilaga 1.
Förvaltningen uppmanas att följa den riktlinje som finns där motioner och
medborgarförslag ska besvaras senast det andra sammanträdet efter att de anmälts i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning fortgår i samtliga redovisade ärenden i bilaga 1.
Förvaltningen uppmanas att följa den riktlinje som finns där motioner och
medborgarförslag ska besvaras senast det andra sammanträdet efter att de anmälts i
kommunfullmäktige.
_____
Skickas till: berörda handläggare

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 18

Dnr 2021-000048 006

Revidering av beslut - möjlighet att delta på distans i sammanträde
med kommunstyrelse, nämnder och utskott - sekretessärenden
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av rådande pandemi så fattade kommunfullmäktige beslutet att
sammanträden för kommunstyrelse, nämnder och utskott tillåts genomföras på distans,
givet att vissa lagreglerade förutsättningar infrias. Kommunfullmäktige fastslog dock en
restriktion för ärenden som omfattas av sekretess. Anledningen till detta var att
distansdeltagande i bred skala var oprövad i den politiska organisationen och
nämndkansliets rekommendation var då att avvakta med sekretessärenden tills det att en
viss grad av teknikmognad uppnåtts. Den digitala plattform som används för
sammanträden har dock hela tiden uppfyllt kraven för säker hantering.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-01
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Protokollsutdrag 2020-04-06
Rutin för hantering av digitala sekretessärenden, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås revidera beslutet om möjlighet att delta i sammanträden
på distans 2020-04-06 § 24 så att även sekretesshandlingar fortsättningsvis tillåts
hanteras på distans, givet att erforderlig teknik och säker hantering i övrigt säkerställs.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet 2020-04-06 § 24 om möjlighet att delta i sammanträden på distans revideras så
att även sekretesshandlingar fortsättningsvis tillåts hanteras på distans, givet att
erforderlig teknik och säker hantering i övrigt säkerställs.
Ärendet justeras omedelbart.
_____
Skickas till: nämndkansliet, samtliga presidier

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 19

Dnr 2021-000035 005

Anmälan av medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i
Nordmalings stadsnät
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att öka kapaciteten i Nordmalings bredbandsnät anmäls.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____
Skicka till: handläggare för bredband

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2021-000025 812

Anmälan av motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäls av Monica Jonsson (FD):
"Vi har i Nordmaling en tämligen stor rörelse kopplad till idrottande. Det är ofta en stor
utmaning för många att ta del av detta, då mycket av utrustningen är, och kan vara
kostsam för föräldrar att erbjuda.
Beskrivning
Vi fria demokrater ser en stor möjlighet att skapa en fritidsbank i Nordmaling. En
Fritidsbank fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar, där alla gratis
kan låna utrustning. Det hela bygger på samverkan med lokala aktörer och kommunen.
Detta skulle möjliggöra att fler barn och ungdomar får möjligheten att prova på en
mängd olika sporter, vilket i sig bidrar till ökat välmående bland de unga, samt tar bort
en stor del av den problematik som finns för många av föräldrar med begränsade medel.
För den enskilde medborgaren så skulle det innebära att använda, riktig
idrottsutrustning får komma andra till nytta, som då lämnas in och kan återbrukas.
Förslag till beslut
Att: Nordmalings kommun upprättar en uthyrnings verksamhet.
Att: Med fördel koppla till befintlig verksamhet som finns redan idag."

Beslutsunderlag
Motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar, Monica Jonsson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
_____
Skickas till: Kultur och fritidschef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 21

Dnr 67475

Meddelanden
Information om årsplanering 2021, Migrationsverket
Information om avslutat medlemskap SmåKom, SmåKom
Protokoll inspektion hos Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, Länsstyrelsen
Norrbotten
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
ANNA-KARIN LUNDBERG

Utdragsbestyrkande

