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Närvarande: 
Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 
Alexander Landby Johansson (C) 
Kerstin Sjöström (C) 
Petronella Johansson (C) ersätter Ann-Kristin Strandman (C) 
Anders Jonsson (C) 
Anna-Karin Lundberg (KD) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) §§ 220-232 §§ 234-241 
Anders Olsson (S) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Mikael Larsson (SD) 
Monica Jonsson (FD) 
Niklas Vestermark (V) 
 

Ej beslutande 
Gerd Lindgren (S), ej tjänstgörande ersättare 
Gert Karlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare §§ 220-229 
Jan Persson (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 220-232 §§ 
234-241 
Anna-Britt Coe, ej tjänstgörande ersättare §§ 220 – 225, §§ 
232 - 241 
Östen Strömberg (L), insynsplats 
Ulf Månsson, kommunchef  
Paula Quinones, kultur- och fritidschef §§ 232-235 
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 225-227 
Ann-Christine Fjellman, personalchef §§ 228-229 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef §§ 226, 230 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §231 
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 236 
Sophie Jakobsson, NIS-projektet § 236 
Maria Syd, sekreterare 
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§ 220 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs.  
_____ 
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§ 221 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet jämte ordförande den 7 
maj kl. 09:00 på Oasen.  
      

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 7 maj kl. 09:00 på 
Oasen. 
_____ 
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§ 222 Dnr 91876  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkänner att följande ärenden läggs till föredragningslistan; 
Redovisning av hur förvaltningen förändrats avseende personal och organisation samt 
Anläggnings och brukningsavgift för vatten och avlopp 2020. 
_____ 
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§ 223 Dnr 92058  

Information 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Månsson, kommunchef informerar 
Ulf redovisar en samlad lägesbild gällande covid- 19 för länet samt påverkan på den 
egna organisationen med utmaningar på kort och lång sikt. Exempelvis beviljande av 
semestrar och relation till andra utmaningar som ev. skogsbränder. 
Digad- utbildningsinsatsen pågår på distans. 
Nordmalings brottsförebyggande råd (BRÅ) skjuts på framtiden, detta är beslutat i 
samråd med Polisen. 
Arbetet fortgår med entreprenör för etablering av hyreshus på Notholmen.   
Underlag i visionsarbetet är överlämnat från Your Will. 
Rekrytering av socialchef pågår. 
Sommarmarknaden i Nordmaling är inställd på grund av covid- 19. 
VAKIN har inkommit med underlag som delges kommunstyrelsen. 
Arbetsförmedlingen kommer att uppta en kontorsplats i kommunhuset, men sannolikt 
först efter att covid-19 situationen är över. 
 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef informerar 
Stadieindelning 
Utredningsarbetet med en förändring av stadieindelning för Nordmalings grundskola 
pågår, där bland annat en risk- och konsekvensbedömning genomförts. Stadieindelning 
ska enligt lagstiftning se ut på följande sätt; Föreskoleklass åk 1-3, åk 4- 6, åk 7-9. 
Fackliga förhandlingar väntas pågå fram till juni 2020. 
Barn- och utbildningschef gör ett medskick till budgetberedningen angående 
utemiljöerna på skolområdet. Möjlighet till delfinansiering genom statsbidrag finns. 
 
Covid – 19 
Grundskolan bedrivs på plats med förstärkta hygienregler. Plan för distansundervisning 
finns för de äldre åldrarna, om beslut om detta skulle behöva verkställas. 
Distansundervisning för yngre barn är svårt att genomföra och därför har ingen plan för 
yngre åldrar tagits fram. 
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Tillgång till 15 timmars förskola har begränsats för att minska riskerna för 
smittspridning. 
 
 
Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsen ordförande informerar 
Beredningen för mål och visionsarbete kommer att kallas inom kort för att jobba med 
det utkast som Your Will lämnat. 
Bolagsstämma för Nordmalingshus AB har genomförts. Madelaine återkopplar att det 
finns en ökad oro för våld i nära relationer när många fler tvingas stanna hemma pga. 
covid-19 situationen. I och med det skickar Nordmalings Hus återigen ut information 
kopplat till det som brukar kallas Huskurage – att reagera. 
Ineras ägarstämma genomförs digitalt den 13 maj, kommunstyrelsens ordförande deltar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har erbjudit sig att vikariera inom skolan, då hon har 
både utbildning och erfarenhet av läraryrket, om det skulle uppstå personalbrist kopplat 
till covid-19. 
_____ 
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§ 224 Dnr 92475  

Information från sociala utskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala utskottet överlämnar information om att IVO avslutat tillsynsärende 
handläggning barn- och unga samt den privata aktören Alevas verksamhetsberättelse för 
2020.  

Beslutsunderlag 
Alevas verksamhetsberättelse 2019 
IVOs Beslut att avsluta tillsynsärendet av Nordmalings kommuns socialtjänst 
Protokoll fört vid inspektion 2-4 oktober 2019      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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§ 225 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 genomförda och ej 
genomförda besparingsåtgärder. De som ej är genomförda kommer att fortsätta arbetas 
med och följas upp av kommunstyrelsen. 
För nuvarande är följande uppdrag ej genomförda: 
Avveckling öppen förskola – detta på grund av att hyresavtalet ej har löpt ut 
Minskning verksamhetsvaktmästare – åtgärden är påbörjad men ej genomförd  
Schablonersättning hemtjänst – beslut om schablonersättning har ej fattats, hemtjänsten 
är oförändrad i dagsläget 
 

Beslutsunderlag 
Genomgång av verkställda beslut av ekonomichef Jonas Wallin      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 226 Dnr 2020-000186 042 

Månadsrapport per mars 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 
perioden januari - mars 2020. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet för 
perioden är -7,4 Mkr. Motsvarande period i fjol var avvikelsen -13,5 Mkr.  
Barn och utbildningsutskottet avviker -4,9 Mkr att jämföra med utfallet föregående år 
som var -3,6 Mkr. Utfallet beror främst på fallande intäkter jämfört tidigare år. Sociala 
utskottet visar ett utfall på -5,1 Mkr att jämföra med samma period 2019 då utfallet var  
-5,5 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på 2,6 Mkr att jämföra med föregående år då 
utfallet var -4,4 Mkr. Vakanta tjänster inom gemensam service (HR-strateg och 
kommunstrateg) har tillsatts vilket kommer att påverka allmänna utskottets utfall 
framgent.  
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 126,8 Mkr efter tre månader vilket är 2,5 Mkr 
lägre än samma period 2019. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Protokollsutdrag 2020-04-23 
Protokollsutdrag 2020-04-21 
Protokollsutdrag 2020-04-20 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport per mars 2020 samt begär återkoppling av 
de ej verkställda resultatstärkande åtgärderna (beslutade av kommunfullmäktige 2019-
06-22) vid nästkommande sammanträde.  
Kommunstyrelsen ser allvarligt på den rådande ekonomiska situationen och tar för givet 
att verksamheterna gör allt de kan för att få ner kostnaderna, men har förståelse för 
förvaltningens särskilda belastning med anledning av pågående pandemi. 
_____ 
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§ 227 Dnr 2020-000219 047 

Användning av det utökade generella statsbidraget för att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 april presenterade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition 
(2019/20:100) och Vårändringsbudget för 2020 (2019/20:99). Den ekonomiska 
vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. 
Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget och innehåller generella 
satsningar till både kommuner och regioner. Satsningarna totalt under 2020 innebär 
tillskott på 1525 kr/invånare för kommunerna. 
För Nordmalings kommun innebär detta att 10,9 Mkr extra i generella statsbidrag 
kommer att betalas ut under 2020. Generella statsbidrag innebär att kommunen själva 
avgör hur de ska nyttjas. Men anledning av den ekonomiska situation som kommunen 
befinner sig i och den stora osäkerhet som råder kring skatteunderlagsutvecklingen 
under rådande pandemi så bör medlen nyttjas till att stärka upp kommunens resultat för 
2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser- utökade generella stadsbidraget, ekonomichef   
 

Kommunstyrelsens beslut 
De utökade generella statsbidragen används till att stärka resultatet och likviditeten 
2020. 
_____ 
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§ 228 Dnr 2020-000033 026 

Information om sjukskrivningstal 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Korttidssjukfrånvaron ligger på 6,24 procent, och har ökat marginellt perioden januari - 
mars. Siffrorna förväntas dock vara högre från och med april då 
Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer gällande covid - 19  
kommunicerades.  
Långtidssjukfrånvaron har minskat något från 43,18 procent till 42,0 procent, perioden 
januari - mars. Fler individer har under perioden kunnat återgå till arbetet eller 
omplacerats. 
   
      

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____      
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§ 229 Dnr 2020-000226 001 

Redovisning av hur förvaltningen förändrats avseende personal och 
bemanning de senaste 10 åren. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 2020-02-03 (dnr 2019-655-042) 
att utreda hur antalet medarbetare samt kommunens organisering av dess förändrats de 
senaste 10 åren.  
Totalt så har kommunen 10 färre anställda 2019 (548,85) jämfört 2010 (558,16). Då har 
dock personlig assistans samt delar av hemtjänsten utlokaliserats till andra utförare. 
Verksamhet som skulle innebära flera anställda om verksamheten var kvar i egen regi. 
Ytterligare genomgång för respektive sektor finns att läsa i Redovisning av förändring 
av antal anställda 2010-2019. 
 

Beslutsunderlag      
Redovisning av förändring av antal anställda 2010-2019, personalchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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§ 230 Dnr 2020-000213 719 

Revidering av tillämpningsregler för förskolan Nordmalings kommun 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Revideringen gäller sommarstängning av förskolan. I Nordmalings kommuns nu 
antagna tillämpningsregler står följande: 
Under fyra (4) veckor under sommaren håller förskolor, fritidshem och familjedaghem 
stängt, med start den andra måndagen i juli. Under denna period finns en sommar- 
öppen avdelning dit alla med omsorgsbehov hänvisas.  
Under de år som kommer fram till och med 2030 infaller andra måndagen i mitten av 
juli vilket gör att planerad sommarstängning blir för sent lagd sett till hela sommaren. 
Förslag om att detta fortsättningsvis ska hanteras av verksamhetsansvarig 
(förskolerektor) bereds även under sammanträdet. 
      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet, 2020-04-23 
Tillämpningsregler – sommarstängning, barn- och utbildningschef 
      

Kommunstyrelsens beslut 
Stängningsveckorna börjar första måndagen i juli månad istället för den andra 
måndagen i juli månad fram till år 2030. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande revidering: 
Verksamhetsansvarig beslutar om stängningsveckor för barnomsorg. 
_____ 
 Skickas till: förskolerektor (verställande) 
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§ 231 Dnr 2020-000228 346 

Anläggnings- och brukningsavgift för vatten och avlopp för år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Anläggnings- och brukningsavgift för vatten och avlopp för år 2020 (VA-taxan) 
behöver justeras för att möta framtida krav gällande lagstiftning och återinvestering. 
      

Beslutsunderlag 
VA-taxa jämförelse 2020-04, GVA-ingenjör 
Tjänsteskrivelse- GVA-ingenjör 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer att:  

1. Anläggningstaxan höjs med 6%. 
2. Brukningsavgiften höjs med 6%. 
3. Renhållningstaxan förblir på nuvarande nivå tills insamlingen av komposterbart 

material (brun tunna) har utvärderats. 
_____ 
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§ 232 Dnr 2020-000189 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2020 - Nordmalings ridklubb 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-20-24 §85 ska Nordmalings Ridklubb erhålla 
ett årligt verksamhetsbidrag på 400 000 kr för sin verksamhet. Beslutet är ettårigt och 
föreningen ansöker om detta en gång per år. Nordmalings Ridklubb har inkommit med 
ansökan och uppfyller villkoren för anläggningsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan anläggningsbidrag 
Verksamhetsberättelse för 2019 
Resultatrapport 20191231 
Visiondokument 
Preleminär budgdet 
Investeringsplan 5 år 2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om anläggningsbidrag på 400 000 kr beviljas. Bidraget belastar budget för 
föreningsstöd.   
_____ 
Skickas till: NRK, kultur- och fritidschef 
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§ 233 Dnr 2020-000172 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningsbidraget kan sökas av frilufts- eller idrottsföreningar som driver och sköter 
sin egen anläggning. I första hand bör anläggningen ägas av föreningen, men även hyra 
med avtal om full nyttjanderätt innefattas.     
Ansökan om anläggningsbidrag har ankommit från följande föreningar: 
Håknäs IF  9 598 kr 
Friluftsfrämjandet 100 000 kr 
Hörnsjö IF  40 686 kr 
Norrfors Jaktskytteklubb 10 000 kr 
Lögdeå SK  24 687 kr 
Nyåkers IK  30 211 kr 
Norrfors IK  10 000 kr 
IFK Rundvik  107 992 kr 
Gräsmyr IK  45 000 kr 
 
Budgeterade medel för denna typ av anläggningsbidrag uppgår till 80 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2020-04-20 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökningar från följande föreningar: Norrfors IK, Gräsmyr IK, Friluftsfrämjande, 
Norrforsortens Jaktskytteklubb, Lögdeå SK, Nyåkers IK, Håknäs IF, IFK Rundvik 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreningen uppfyller kraven för ansökan om föreningsbidrag och utbetalning föreslås 
enligt nedan. 
Håknäs IF  2 030 kr 
Friluftsfrämjandet 21 154 kr 
Hörnsjö IF  8 607 kr 
Norrfors Jaktskytteklubb 2 115 kr 
Lögdeå SK  5 222 kr 
Nyåkers IK  6 391 kr 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-04 

Sida 
20(29) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Norrfors IK  2 115 kr 
IFK Rundvik  22 845 kr 
Gräsmyr IK  9 519 kr 
Totalt   80 000 kr   
 
Fördelning görs efter relativ andel av budget på 80 000 kr (80 000 kr / 378 174 kr = 
0,212). Denna summa multipliceras med summan för varje enskild ansökan.  
_____ 
Jäv: ledamot Billy Moström (S) och ej tjänstgörande ersättare Jan Persson (M) anmäler 
jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet. 
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§ 234 Dnr 2020-000171 804 

Ansökan om projektstöd 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med projektstöd är att ge föreningar möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor 
och tillfälliga insatser inom olika områden. Stödet har följande fyra inriktningar: 
ungdom, mångfald och integration, folkhälsa och tillfälligt arrangemang. 
Budget för denna kategori är 120 000 kr. Fem projektansökningar har inkommit, tre 
inom området folkhälsa, två inom området ungdom. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2020-04-20 
Tjänsteskrivelse, kultur - och fritidschef. 
Ansökningar: Nordmalings handboll, Vuxenskolan, Västansjö FVO; Nordmalings 
Ridklubb och Nordmalings ridklubbs ungdomssektion.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande föreningar beviljas projektstöd: 

1. Nordmalings handboll: projektstöd beviljas till en summa av 7 700 kr (bidrag 
om 3 120 kr för hallhyra avslås pga. denna redan är subventionerad).  
 

2. Västansjö Fiskevårdsområde (FVO): projektstöd beviljas till en summa av 24 
700 kr. 

 
Kommunstyrelsen avslår projektstöd för följande föreningar: 

3. Vuxenskolans ansökan avslås då ansökan i stor utsträckning bedöms som 
verksamhet (ej projekt). Vuxenskolan föreslås undersöka andra möjligheter till 
finansiering tillsammans med kommunens socialtjänst och/eller 
arbetsmarknadsenhet. 

 
4. Nordmalings ridklubbs ungdomssektions (Nrk US) ansökan avslås i detta skede 

med hänvisning till rådande reserestriktioner pga. coronapandemin. 
Kommunstyrelsen förtydligar dock att man ställer sig positiv till ansökan och 
ser gärna att US gör en ny ansökan när coronaläget är förändrat och möjliggör 
resande.  
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5. Nordmalings Ridklubbs ansökan om fritidsgård avslås på grund av att ansökan i 

betydande utsträckning avser personalkostnader för fritidsgårdsverksamhet.  
Kommunen har redan ingått avtal med utförare av fritidsgårdverksamhet för 
barn- och unga vilket gör det olämpligt att bevilja bidrag för personalkostnader 
för ytterligare fritidsverksamhet.   
_____ 
Skickas till: sökande föreningar, kultur- och fritidschef 
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§ 235 Dnr 2020-000192 804 

Ansökan om övrigt föreningsstöd 2020, Nordmalings Odlingssällskap 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings Odlingssällskap söker övrigt föreningsstöd för fortsatt etablering och 
utökning av antalet odlingslotter samt för att färdigställa vattenanläggningen och 
utveckla området. Odlingssällskapet verkar för integrering genom att anordna 
aktiviteter och utbildningsinsatser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan, Nordmalings Odlingssällskap      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordmalings odlingssällskap beviljas bidrag om 15 000 kr.  
Kostnaden belastar budget för kategorin projektstöd.    
 
 
Reservation: Mikael Larsson reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
Skickas till: kultur- och fritidschef, berörd förening 
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§ 236 Dnr 83476  

Information från näringslivssamordnare 
 
Sophie Jakobsson anställd i NIS-projektet presenterar hur hon kommer att arbeta med 
samverkan med och mellan företagarna. Delar av samverkansarbetet bygger på fysiska 
träffar vilket försvåras av rådande pandemi. 
Näringslivssamordnare Conny Nordendahl ger en lägesbild av företagandet i 
Nordmaling. Läget är oroligt och för ett fåtal akut, men hittills finns inga kända 
konkurser. Företagarenkäter och webbinarier med anledning av covid- 19 är 
genomförda och kommer att fortsätta genomföras. 
Gällande stickspåret med öppen terminal i Rundvik så har Trafikverkets 
anpassningsarbete, med belysning, el, signal och tele, påbörjats. 
Inga företagsbesök genomförs i dagsläget med anledning av covid - 19. 

 
      

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-04 

Sida 
25(29) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 237 Dnr 2020-000215 702 

Ansökan om ändring av befintligt alkoholtillstånd  

Sammanfattning av ärendet 
Levar Hotell & Gästgiveri AB med organistionsnummer 556926-1083 har ansökt om 
att få utöka sin uteservering. Den förslagna serveringsytan kommer bli en förlängning 
av den befintliga uteserveringen.  
      

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Utredning med förslag till beslut  
Yttrande  från Polismyndigheten      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om utökad uteserveringsyta beviljas. Levar Hotell & Gästgiveri AB ges 
tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa drycker och spritdrycker till allmänheten. 
Detta mellan kl. 11-01 på uteservering som har markerats som serveringsyta i 
ansökningshandlingarna. Servering av alkoholdrycker på uteservering får ske mellan 1 
april till 30 oktober.  
 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 
Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten  
_____ 
Skickas till: särskild handläggare, Levar Hotell & Gästgiveri  
Polismyndigheten , Länsstyrelsen Västerbotten  
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§ 238 Dnr 2020-000157 106 

Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i samverkan 
för gemensam utveckling och effektivisering 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, 
Vindelns och Vännäs kommuner för effektivisering och utveckling inom regionen. 
Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun i samarbetet. 
År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring för samarbetet. 
Detta dokument har utgjort det grunddokument på vilket samarbetet vilar. Dokumentet 
pekar ut de bärande principerna och den värdegrund som genomsyrar samarbetet i 
Umeåregionen. 
I februari 2019 beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring ska skrivas fram 
och att det nya dokumentet, efter beslut i respektive kommun, ska ersätta den tidigare 
antagna avsiktsförklaringen.  
Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt och fördjupat 
samarbete för utveckling och effektivisering.  
Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i Umeåregionens 
kommunchefsgrupp.   
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - reviderad avsiktsförklaring, Umeåregionen  
Reviderad avsiktsförklaring, Umeåregionen  
Missiv, Umeåregionen 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i 
samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”.  
Dokumentet ersätter tidigare antaget dokument.   
______ 
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§ 239 Dnr 2020-000193 009 

Revidering av riktlinje för användande av mobil tjänstetelefon 

Sammanfattning av ärendet 
I och med införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018 antogs revidering 
av riktlinjer för användande av mobiltjänstetelefon i Nordmalings kommun. De nu 
föreslagna revideringarna gäller användandet av tjänstedator och surfplatta utifrån 
förbudet med tredjelandsöverföring enligt GDPR (markerad med röd text) samt ett 
förslag att ta bort kravet på telefonsvar.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - revidering av riktlinje, nämndsekreterare 
Reviderad riktlinje för användande av mobil tjänstetelefon, nämndsekreterare 
Nu gällande riktlinje, nämndsekreterare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Revideringar gällande Nordmalings kommuns riktlinje för användande av mobil 
tjänstetelefon antas.    
_____ 
Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 240 Dnr 2020-000191 009 

Revidering av riktlinje för hantering av e-post 

Sammanfattning av ärendet 
I och med införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018 antogs riktlinjer 
för hantering av e-post i Nordmalings kommun. I detta förslag till revidering har två 
underrubriker lagts till rörande öppnade av e-post i länder utanför EU samt privat mobil 
med arbetsmailen aktiverat i telefonen. Även mallen för signaturen i e-
postmeddelanden har sedan 2018 ändrats. Alla förslag på revideringar är markerade 
med röd text.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – revidering av riktlinje för hantering av e-post, nämndsekreterare 
Riktlinje för hantering av e-post, nämndsekreterare 
Nordmalings kommun nu antagna riktlinje för hantering av e-post      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar gällande Nordmalings kommuns 
riktlinje för hantering av e-post.   
_____ 
Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 241 Dnr 60920  

Meddelanden  
 
Följande meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet: 
Ny formell hantering rörande kollektivtrafiken i Västerbotten, Region Västerbotten, 
Länstrafiken Västerbotten 
Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare, 
Migrationsverket     
_____ 
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