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Närvarande 
 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 
Petronella Johansson (C) ersätter Alexander Landström (C) 
Anna-Karin Nilsson (M) ersätter Kerstin Sjöström (C) 
Ann-Kristin Strandman (C) 
Randi Lindström (C) ersätter Anders Jonsson (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Anna-Karin Lundberg (KD) 
Monica Jonsson (FD) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) §§ 1-16, § 24 
Gerd Lindgren (S) ersätter Billy Moström (S) §§ 17-23, §§ 25-26 
Anders Olsson (S) 
Anna-Britt Coe (V) 
Mikael Larsson (SD) 

 
 
 
Ej beslutande: 

Östen Strömberg, insynsplats 
Tomas Johansson, ej tjänstgörande ersättare 
Gerd Lindgren, ej tjänstgörande ersättare §§ 1-17, § 24 

 
 
Övriga: 
  

Ulf Månsson, kommunchef 
Representant, Chilimedia § 4 
Ann-Christine Fjellman, personalchef § 6 
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 7 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §4, §§ 13 - 16 
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg §4, §§ 17 - 19 
Anna Hallgren, dataskyddsombud § 22 
Maria Syd, kommunsekreterare   
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§ 1 Dnr 97022  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 2 Dnr 96818  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Val av justerare samt tid för justering ska fastställas.  

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) justera 
protokollet den 4 februari kl. 13:00.  

_____ 
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§ 3 Dnr 96817  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med att följande ärenden utgår från dagens sammanträde: 

- Remissvar gällande inriktningsunderlag för nationell transportinfrastrukturplan 

- Förslag till omfördelning  av föreningsbidrag till ett Coronastöd 

_____ 
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§ 4 Dnr 94782  

Information  

Kommunchef, Ulf Månsson  

- Kommunens arbete med att konkretisera den antagna visionen genom att formulera 
mål pågår. Målen väntas beslutas senast i juni i kommunfullmäktige.  

- Vaccinationer har genomförts inom särskilt boende. Kommunchef lyfter fram 
www.krisinformation.se som en viktig informationskälla. 

- Fleravdelningsförskola -  i början av 2023 ska lokalerna kunna tas i bruk. 

- Avtalsdiarium har upprättats för kommunens avtal. 

- "Digad" pågår med hög närvaro från Nordmalings kommuns deltagare. 

-  Beskrivning av flexibla organisationer och organisationskultur och hur man i 
Nordmalings kommun skapar förutsättning för att arbeta i en pandemi med delmål och 
uthållighet. 

- Covid - 19 - återkoppling av läget i Västerbotten idag. Nordmalings kommun 
konstateras ha en måttlig påverkan i dagsläget. 

  

Representant från Chilimedia 

Informerar om möjligheter inom området besöksnäring. 

 

Kommunstrateg, Ann-Sofie Appelblad 

Information om Landsbygdsstrategi i Umeåregionen redovisas kommunstyrelsen. 
Avsikten med programmet är att hitta områden för samarbeten mellan kommunerna. 

Ann-Sofie informerar även om den nya Leader-perioden 2023-2027. Senaste datum för 
ansökan är 15 oktober och startbeslut för nya Leaderområden delges oktober - 
december 2022.  

 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist 

- Översiktsplanen är i behov av omarbetning då det finns strategiskt viktiga områden 
som behöver förtydligas i översiktsplanering tex. tillskapande av attraktiva boenden och 
möjlighet till flerbostadshus samt synliggörande av möjliga effekter av godsterminalen. 

- Trafikverket signalerar om behov av omtag av länstransportplanen och ett ev. 
samverkansavtal är på väg att upprättas av Trafikverket. 
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- Kort lägesbeskrivning av hur arbetet fortlöper med fleravdelningsförskolan. 

- Olofsfors dammar, miljökvalitetsnormen är styrande i arbetet med dammarna, där 
ekologisk status ska säkerställas till 2026. Huvudfokus är att eliminera 
fiskvandringshinder i tre dammar vilket är mycket kostnadsdrivande. 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson (C) 

Arkitekthögskolans studenter fortsätter under våren att arbeta med Nordmalings 
kommun som utgångspunkt. Under hösten studerades framför allt Rundvik, Nyåker 
samt Nordmalings tätort och nu under våren studeras Gräsmyr och Hörnsjö. 
Förhoppningsvis tillåter pandemiläget studenterna att redovisa sina projekt på plats 
senare i vår.  
Den samiska konsultationsordning som regeringen föreslår kan påverka Nordmalings 
kommun i frågor kring detaljplaner, översiktsplaner etc. och det är viktigt för 
kommunen att fortsätta följa frågan.  
 

_____ 
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§ 5 Dnr 2021-000050 009 

Information om medborgarenkäten 2020, trygghetsenkäten 2020 och 
medborgarlöfte 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarundersökning 2020 

Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört en undersökning av Nordmalings 
kommuns invånares attityder inom områdena "plats att leva och bo på", "syn på 
kommunens verksamheter" samt "demokrati och inflytande". Syftet är att på sikt öka 
invånarnas trivsel och nöjdhet. 

 

Trygghetsenkät 2020 genomfördes med ca 300 personer boende i Nordmalings 
kommun.  

 

Medborgarlöfte 2021-2022 

Medborgarlöfte är ett samarbete mellan polisen och Nordmalings kommun i syfte att  
jobba brottsförebyggande och med trygghetsskapande åtgärder. I gällande 
medborgarlöfte ingår bland annat att Nordmalings kommun och polisen tillsammans 
med Nordmalingshus lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare 
gällande våld i nära relationer. Att polisen lovar att genomföra insatser inom 
trafikområdet i syfte att förhindra negativa beteenden samt att arbeta mot alkohol och 
narkotika. 

_____ 
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§ 6 Dnr 2021-000012 026 

Information om sjukskrivningstal  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Ann-Christine Fjellman informerar om sjukfrånvaro de senaste 12 
månaderna. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit men korttidsfrånvaron har ökat. En ökad 
korttidsfrånvaro påverkas sannolikt dels av covid-19 och dels av Försäkringskassans 
regler om att sjukersättning endast betalas ut i 6 månader.  Individer som efter 6 
månader återgår i arbete, trots att de inte uppnått kapacitet för detta, påverkar 
korttidsfrånvaron enligt personalchefen. 

_____ 
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§ 7 Dnr 2021-000013 140 

Information från näringslivsutvecklare  

 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar bland annat om program och 
teman för våren 2021, coronaläget för näringslivet samt ambitionen att ha en fysisk 
sommaravslutning om pandemiläget tillåter. 

 

Projektinformation: 

- Godsterminalen i Rundvik   

Formell överlämning planeras i maj. Teknisk godkännande har erhållits. 
Upphandlingsunderlag för virkesmätning håller på att tas fram. 

- Näringsliv i samverkan (NIS) 6.0 

Planerade aktiviteter och Program för tillväxt löper enligt plan.   

- Nytt projekt med fokus på lokalproducerad mat är uppstartat. 

 

Övrigt: 

- Arbetet med en ny näringslivsstrategi (2021-2023) pågår.  

- Ett informellt näringslivsråd för Nordmalings kommun ska bildas och ambitionen är 
att påbörja träffar med rådet innevarande år. 

- Digitala företagsbesök planeras att genomföras inom kort. 

- Information om nyföretagarcentrum delges kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 8 Dnr 2020-000629 706 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 
LSS år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 2021 genom Cirkulär 
20:54. 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS.  

Beslutsunderlag 

Cirkulär 20:54 

Protokollsutdrag 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS för år 
2021 antas i enlighet med SKRs rekommendation. 

_____ 

Skickas till: IFO-chef 

Socialchef 
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§ 9 Dnr 2020-000628 706 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 
2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2021.  

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL.  

Beslutsunderlag 

Cirkulär 20:53 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag 2021-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2021 antas enligt 
SKRs rekommendation. 

_____ 

Skickas till:  

IFO-chef 

Socialchef 
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§ 10 Dnr 2020-000630 706 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. (enligt SoL, LVU och LSS) för 
år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar och villkor för 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2021. 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 20:52 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag 2021-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för 2021 antas enligt SKRs rekommendation. 

_____ 

Skickas till: Socialchef 

IFO-chef 

 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-02-01
Sida

16(33)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 11 Dnr 2020-000620 706 

Riksnorm för 2021 gällande försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för försörjningsstöd. I 
riksnormen för 2021 har samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med 
riksnormen för 2020. Det nya beloppet gäller från 2021-01-01. 

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- 
och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Riksnormen tar 
även hänsyn till hur många som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om 
barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller 
sammanboende. 

Beslutsunderlag 

Riksnormen för försörjningsstöd 2021, Socialstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag 2021-01-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Regeringens förslag till riksnorm 2021antas enligt bilaga från Socialstyrelsen. 

_____ 

Skickas till: 

Socialchef 

IFO-chef 

Administratör på Individ- och familjeomsorgen 
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§ 12 Dnr 2020-000414 274 

Riktlinje för bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag. Bidraget 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 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Protokollsutdrag 2020-10-19 

Remissvar, Astma- och allergiföreningen 

Remissvar, Socialdemokraterna 

Remissvar, Reumatikerföreningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag fastställs. 

_____ 

Skickas till: 

Nämndkansli(publicering) 

Bostadsanpassningshandläggare 

Socialchef 
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§ 13 Dnr 2021-000051 259 

Notholmen  

Sammanfattning av ärendet 

Notholmen har varit aktuellt för olika former av husbyggnationer under en längre tid, 
men områdets nuvarande detaljplan möjliggör inte byggnation av större flerbostadshus 
och begränsar förutsättningarna till attraktivt boende. 

Genom att förbereda området för framtida byggnationer bedöms kommunen spara tid 
motsvarande ett år, inför kommande diskussioner med byggintressenter. När 
kommunen förberett standardiserade processer ökar byggföretagens intresse eftersom 
tiden till marknaden blivit kortare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att området Notholmen snarast förbereds för byggnation av 
flerbostadshus genom att ta fram ny detaljplan för området samt påbörja 
anbudsförfarande för rivning av Hamnmagasinet.  

____ 

Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef 
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§ 14 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): 

secentrum 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 2021-01-18 

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. 

_____ 
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§ 15 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 2021-01-18 

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. 

_____ 
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§ 16 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 

Tjänsteskrivelse, Per Alfheim 

Protokollsutdrag 2021-01-18 

Motion -  Promenadväg från hälsocentralens parkering till havet, Gerd Lindgren (S) 

Protokollsutdrag 2019-09-23 § 180 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och förslaget lyfts in i kommande 
investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande infrastruktur. 

_____ 
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§ 17 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 2021-01-18 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Medborgarförslag Tiggeriförbud inom Nordmalings kommun 
Protokollsutdrag 2019-09-23 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Larsson (SD) yrkar på att bifalla medborgarförslaget. 
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till avslag. 
 
Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer förslagen mot varandra. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår ett avslag till medborgarförslaget. 

 

Omröstning begärs 

Ja- röst för avslag 
Nej- röst för bifall 
 
Omröstningsresultat 

Med 12- ja röster mot 1 nej- röst beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets 
förslag om avslag. Se omröstningsbilaga 1. 

Kommunstyrelsens förslag till  beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå förslaget om att införa ett förbud mot 
penninginsamling på offentlig plats. 
____ 

Reservation: Mikael Larsson (SD) 
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Omröstningsbilaga 1. 

Närvaro 
ledamöter 

Partivis    JA NEJ AVSTÅR 

1 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

2 Petronella  Johansson Centerpartiet X 

 

  

3 Anna-Karin Nilsson Moderaterna X   

4 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   

5 Randi Lindström Centerpartiet X   

6 Grethel Broman Socialdemokraterna X   

7 Gerd Lindgren Socialdemokraterna X   

8 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

9 Mikael Larsson Sverigedemokraterna  X  

10 Chatarina Gustafsson Moderaterna X   

11 Anna-Britt Coe Vänsterpartiet X   

12 Monica  Jonsson Fria Demokraterna X   

13 Anna-Karin Lundberg Kristdemokraterna X   

       

Resultat:    12 1  
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§ 18 Dnr 2020-000639 098 

Antagande av avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 
i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har 
tillsammans med andra aktörer utformat en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta 
arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens 
folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. 
Avsiktsförklaringen ska stärka aktörernas möjligheter att använda sina befogenheter 
och partnerskap för att tillsammans arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela 
befolkningen. Med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har 
avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som utvecklar Västerbottens 
folkhälsosamarbete och därigenom stärker folkhälsan i länet. 

Avsiktsförklaringen är ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl i politiska 
beslut som i praktisk verksamhet. Genom att underteckna dokumentet bekräftar 
respektive aktör sin avsikt att inom sina ansvarsområden och utifrån sina förutsättningar 
leva upp till dess avsikt.  

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten,  
Tjänsteskrivelse, länsstyrelsen Västerbotten 
Missiv, länsstyrelsen Västerbotten 
Protokollsutdrag 021-01-20 
Protokollsutdrag 021-01-19 
Protokollsutdrag 021-01-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten antas. 

_____ 

Skickas till: kommunstrateg, länsstyrelsen i Västerbotten, kommunchef 
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§ 19 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.  

Policyn visar på riskerna med att ta emot gåvor  och förmåner från personer eller 
företag som tjänsteperson och förtroendevald har att göra med sitt uppdrag. Policyn ska 
visa hur tjänsteperson och förtroendevald kan resonera och agera när de stöter på frågor 
om mutor eller bestickning. Syftet med riktlinjen är att konkretisera policyn.  

Beslutsunderlag 

Policy med riktlinje för mutor och bestickning 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Protokollsutdrag 2021-01-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna policy med riktlinjer gällande mutor och 
bestickning. 

_____ 
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§ 20 Dnr 2020-000491 012 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

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 

Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig innan ärendet överlämnas till fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag Demokratiberedningens verksamhetsplan 2021 

Protokollsutdrag 2021-01-14 

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

 

- Kommunens informationsstrategi beslutas ej av demokratiberedningen. 

_____  

  Skickas till: kommunfullmäktige 
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§ 21 Dnr 2020-000588 773 

Folkhälsoplan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 november 2020 fastställde folkhälsorådet ett förslag på folkhälsoplan för år 
2021-2022 som skickades ut på remiss till Nordmalings hälsocentral, Nordmalings 
kommuns ledningsgrupp, enhetschefer inom sektor omsorg, kultur- och fritidschef samt 
till rektorerna inom sektor utbildning. Remisstiden varade mellan 17 november 2020 till 
den 15 januari 2021. Nordmalings kommuns ledningsgrupp, sektor omsorg samt kultur- 
och fritidschef inkom med remissvar. 

Utifrån remissvaren revideras förslaget på Folkhälsoplan för 2021-2022 under 
folkhälsorådets extrainsatta sammanträde den 25 januari 2021.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag folkhälsorådet § 3 

Förslag folkhälsoplan 2021-2022 

Folkhälsorådets förslag på aktivitetsplan för 2021 

Yttrande från sektor omsorg 

Remissvar från kultur- och fritidschef 

Remissvar från ledningsgrupp 

Protokollsutdrag folkhälsorådet § 18 

Kommunstyrelsens beslut 

Folkhälsoplanen återremitteras med medskicket om önskemål om tydligare fokus på 
fysisk aktivitet och rörelserikedom snarare än fetma, samt att ofrivillig ensamhet 
kopplad till psykisk ohälsa synliggörs i planen.  

____ 

Protokollsanteckning: Monica Jonsson (FD) vill uppmärksamma att frågan om 
Folkhälsoplan lyftes av Fria Demokraterna genom motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige 2019-02-11. 
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§ 22 Dnr 2021-000015 168 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen bland annat 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och 
de anställda. 

Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av förordningen. Som en del av 
uppföljningen skapas årligen en rapport som övergripande beskriver respektive styrelse 
och bolags arbete med dataskyddsfrågor. 

Rapporten redovisar övergripande genomfört arbete under året, brister i arbetet och 
framtida behov enligt dataskyddsombudets analys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-04 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2020 

Protokollsutdrag 2021-01-18 §20 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport för kommunstyrelsens dataskyddsarbete år 2020 godkänns och en ny rutin för 
kontinuerlig rapportering av dataskyddsarbetet beslutas ska ske till allmänna utskottet 
vid behov men minst vid tre (3) tillfällen per år. Den årliga rapporten kommer även 
fortsättningsvis rapporteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

Skicka till: dataskyddsombud 
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§ 23 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. Man 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. 

Nu, ca nio månader senare, så har både politiken och nämndkansliet samt övrig 
förvaltning betydligt större erfarenhet av att genomföra digitala sammanträden. Med 
bakgrund av detta, samt ett fortsatt behov av att genomföra sammanträden digitalt pga. 
covid  19, så är digital hantering av sekretessärenden ett naturligt steg för att kunna 
säkra lagstadgade handläggningstider (inom tex. individ och familjeomsorgen) och 
genomföra säkra sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare  

Protokoll 2020-04-06 

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 

_____ 
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§ 24 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Revideringar inom områdena dataskyddskydd samt barn och utbildning föreslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-21 

Förslag på revidering av delegationsordning januari 2021 

Protokollsutdrag 2021-01-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande revideringar av delegationsordningen godkänns: 

Dataskydd 

Punkt Ö 1.14: ansvarig sektorchef ges delegation att besluta ändamål med behandling 
av personuppgifter (återfinns sedan i registerförteckning). 

Punkt Ö 1.15 ansvarig sektorchef ges delegation att besluta radera personuppgifter på 
den registrerades uppmaning. 

Punkt Ö 1.16 ansvarig sektorchef ges delegation att besluta om rätt till begränsning av 
personuppgiftsbehandling. 

Punkt Ö 1.17 dataskyddsombudet ges delegation att till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) anmäla personuppgiftsincident. 

Punkt Ö 1.18 ansvarig chef eller kommunstyrelsens ordförande (beroende på 
grundavtalets dignitet) ges delegation att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
personuppgiftsbiträde. 

Punkt Ö 1.19 ansvarig sektorchef ges delegation att besluta om utlämnande av 
registerutdrag över personuppgiftsbehandlingar på den registrerades begäran. 

Punkt Ö 1.20 ansvarig sektorchef ges delegation att besluta om att inte lämna ut 
registerutdrag över personuppgiftsbehandlingar på den registrerades begäran. 

Punkt Ö 1.21 dataskyddsombud ges delegation att besluta om revideringar av 
Nordmalings kommuns registerförteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar. 

 

Sektor utbildning 
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Punkt U 3.27 barn- och utbildningsutskottet ges delegation att besluta att införa fjärr- 
och distansundervisning i högstadiet för att minska smittspridning (detta efter att man 
konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda) 

_____ 

Skickas till: nämndsekreterare 

 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-02-01
Sida

32(33)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 25 Dnr 2021-000047 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Redovisning av delegatiosbeslut: 

Sammanfattning fattade delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp 2020-12-01  
2020-12-22, barn- och utbildningschef 

Allmänna utskottet 2021-01-18, §§ 4-11 

Barn och utbildningsutskottet 2021-01-20 § 9  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 26 Dnr 67475  

Meddelanden 

Information om årsplanering 2021, Migrationsverket 

Information om avslutat medlemskap SmåKom, SmåKom 

Protokoll inspektion hos Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, Länsstyrelsen 
Norrbotten 

_____ 

 




