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§ 1 Dnr 96813  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 21 januari kl. 10:00. 

Justering sker digitalt. 

Allmänna utskottets beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet digitalt den 21 januari kl. 10:00 jämte 

ordförande Madelaine Jakobsson (C). 

_____ 
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§ 2 Dnr 96814  

Fastställande av föredragningslistan 

Allmänna utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen. Det senare tillagda ärendet 

Markförsäljning industrimark utgår. 

_____ 
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§ 3 Dnr 96816  

Information 

Räddningschef, Curt Byström 

Räddningstjänsten står inför utökat uppdrag med anledning av Lag (2020:882) om 

ändringar i lagen om skydd mot olyckor, av vilken det framgår att kommunen ska ha ett 

ledningssystem för Räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska 

upprätthållas. För att motsvara lagkravet utreder räddningschef möjliga 

samverkansformer, främst regionalt i Räddningsregion Norrbotten/Västerbotten.  

 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist 

- Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 

Information från Vakin kommer att publiceras på Vakins hemsida, inte på Nordmalings 

kommuns hemsida (länk till Vakins sida kan dock finnas). Detta för att säkerställa att 

korrekt och uppdaterad information når medborgarna.  

GVA-chef kommer att vara anställd vid Nordmalings kommun på halvtid under tre 

månader innan övergång till Vakin. 

- Godsterminal i Rundvik 

Gällande godsterminalbyggnaden i Rundvik så är denna sannolikt färdigställd i februari 

detta år. Arbetet fortlöper enligt plan. Återsökning av kostnader för projektet stickspår 

med godsterminal är gjord fram till november 2020, även detta arbete fortlöper enligt 

plan. 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson (C) 

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseums styrelse behöver förstärkas med ledamöter då 

styrelsen för tillfället inte är fulltalig. Madelaine Jakobsson lyfter även frågan om en 

bredare rekrytering till styrelsen, där rekrytering kan ske utanför partigrupperna. 

 

Kommunchef, Ulf Månsson  

Vaccination mot Covid - 19 påbörjas 20 januari i Nordmaling.   

Kommunchef lyfter fram det lokala näringslivets utmaningar, framförallt inom 

restaurang/hotellnäringen samt påverkan på folkhälsan när träningsmöjligheter och 

tillgång till sociala ytor minskar. 

Återkoppling om hantering av förra veckans snömängder. 

_____ 
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§ 4 Dnr 2021-000017 021 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m, - 

HÖK 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner har träffat överenskommelse med Kommunal, 

avtalet innebär bland annat: 

Giltighetstid från och med 2020-11-01 till och med 2024-03-31.  

Löneöversynstillfällen är 2020-11-01, 2021-04-01, 2022-04-01 och 2123-04-01.  

Utrymmet vid löneöversyn har fastställts enligt nedan:  

1 november 2020 -  520 kronor,   

1 april 2021 - 530 kronor och   

1 april 2022 - 380 kronor.   

1 april 2023 utrymmet utgörs av märket som fastställs inom den internationellt 

konkurrensutsatta sektorn för 2023.  

 

Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 procent av lokala parter i lokala 

förhandlingar till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg för åren 2020, 2021 och 

2022.  

Till månadsavlönade arbetstagare utgår vid ett tillfälle ett engångsbelopp på 5 500 

kronor för 2020, beloppet reduceras i förhållande till arbetstagarens anställningstid och 

sysselsättningsgrad. 

Arbetstiden vid ständig natt sänks till 34,20 timmar/vecka. Parterna ska gemensamt 

arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Allmänna utskottets beslut 

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 antas, samt 

att efter framställan från riksorganisationen kommer lokalt kollektivavtal tecknas - 

LOK 20 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet 

_____ 

Skickas till: HR-avdelningen 
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§ 5 Dnr 2021-000018 021 

Överenskommelse om lön och  anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare - PAN 20  med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner har med Kommunal träffat överenskommelse om 

PAN 20. Överenskommelsen innebär bland annat: 

Avtalsperioden omfattar tiden 2020-11-01—2024-03-31.  

Utrymme för löneöversyn har fastställts till: 

1 november 2020 – 3,15 kr  

1 april 2021 – 3,22 kr 

1 april 2022 – 2,30 kr  

Utrymmet per den 1 april 2023 fastställs av centrala parterna.  

Löneöversyn genomförs som traditionell förhandling om inte annan överenskoms 

lokalt. Avtalet innehåller inga individgarantier och lägsta lönen för arbetstagare som har 

fyllt 19 år räknas upp från och m 2022-01-01 enligt: 

Från och med 2022-01-01 ska lägst lön uppgå till lägst 120,80 kr  

Från och med 2023-01-01 ska lägst lön uppgå till lägst 122,50 kr  

Från och med 2024-01-01 ska lägst lön uppgå till lägsta lön för 2032-01-01 x det 

fastställda utrymmet för 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Allmänna utskottets beslut 

Bestämmelserna enligt överenskommelse om lön och anställvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare antas samt  

att efter framställan från arbetstagarorganisationen kommer lokalt kollektivavtal tecknas  

- LOK 20 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet 

_____ 

Skickas till: HR-avdelningen 
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§ 6 Dnr 2021-000019 021 

Huvudöverenskommelse om lön m m -HÖK 20 - med OFRs förbunds-

område Allmän kommunal verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner har träffat ny huvudöverenskommelse – HÖK 20 för 

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, d v s Vision, 

Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.  

Avtalet innebär bland annat: 

Löptiden är 2020-11-01—2024-03-31.  

Löneöversyn gäller från och med 2020-04-01. 

Löneavtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall. 

Avtalet tillför en punkt om lokala parters dialog om lönespridning och lönekarriär för 

kvinnodominerade yrkesgrupper.  

Partsgemensamt arbete om goda exempel för karriärmodeller.  

Gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt 

hållbar och hälsosam arbetsmiljö. 

Fortsatt partsgemensamt arbete om lönespridning. 

Partsgemensamt arbete om distansarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Allmänna utskottets beslut 

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 antas samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation kommer lokalt kollektivavtal 

tecknas – LOK 20  - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.  

_____ 

Skickas till: HR-avdelningen 
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§ 7 Dnr 2021-000020 021 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - 

BEA 20 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner har träffat överenskommelse om Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser  - BEA med Kommunal och OFR:s 

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. (Vision, Akademikerförbundet SSR, 

Ledarna och Teaterförbundet). 

Avtalet ersätter tidigare BEA 17 och gäller tillsvidare från och med 1 november 2020. 

Avtalet innebär bland annat: 

Ett förtydligande moment  angående arbetsuppgifternas sammansättning för anställda 

på BEA-avtalet utgår från arbetstagarens individuella förutsättningar och varierar över 

tid.  

Anställda på BEA har skyldighet att arbeta övertid samt fullgöra jour och beredskap. 

Månadslön kan tillämpas utan lokal överenskommelse. Avtalet har inte någon lägstalön 

reglerad.  

Avtalet är utan angiven nivå för löneökningar och har ingen koppling till löneöversyn 

enligt HÖK, förutom för vissa OSA-anställda. Lönen sätts individuellt och 

differentierat utifrån individens utveckling mot målet om reguljär anställning, inte 

utifrån resultat och prestation sett till mål för verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Allmänna utskottets beslut 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) antas, samt 

att efter framställan från respektive arbetstagarorganisation så tecknas lokalt 

kollektivavtal  - LOK 20  - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Skickas till: HR-avdelningen 
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§ 8 Dnr 2020-000548 805 

Förslag till omfördelning  av föreningsbidrag till ett Coronastöd 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av rådande pandemi så har kultur- och fritidschef inventerat 

Nordmalings kommuns idrotts-, kultur- och bygdegårdsföreningars situation genom en 

enkät. Enkätsvaren visar att behovet av ekonomiskt stöd med anledning av förändrade 

förutsättningar på grund av pandemin varierar inom föreningslivet.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning hyror 2019/2020 

Begäran om att befrias från debitering av hallhyra, LN91 

Allmänna utskottets beslut 

Kultur- och fritidschef får i uppdrag att utreda möjligheten till ett "coronastöd" för 

föreningslivet. Utredningen presenteras kommunstyrelsen den 1februari. 

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef 
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§ 9 Dnr 2020-000636 805 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningar i Nordmalings kommun kan ansöka om verksamhetsstöd inom ramen 

för antaget reglemente för bidrag till föreningar. Följande ansökningar har inkommit för 

verksamhetsstöd till kulturföreningar för 2021:  

KF Huset: 43 143 kr 

Nordmalings konstförening: 25 000 kr 

Nordmalings musik och teaterförening: 40 000 kr 

Barock and beyond: 30 000 kr 

Totalt ansöker föreningarna om 138 143 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökan samt ekonomisk redovisning för: 

KF Huset 

Nordmalings konstförening 

Nordmalings musik och teaterförening 

Barock and beyond 

Allmänna utskottets beslut 

Verksamhetsstöd beviljas enligt följande: 

KF Huset med 43 143 kr 

Nordmalings konstförening med 25 000 kr 

Nordmalings musik och teaterförening med 40 000 kr 

Barock and beyond med 30 000 kr 

Totalt för 138 143 kr 

 

Bidragen belastar budget för Verksamhetsstöd till kulturföreningar. 

_____ 

Skickas till: Kultur- och fritidschef, resp. förening. 
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§ 10 Dnr 2021-000003 702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  

Sammanfattning av ärendet 

X ansöker om att servera alkoholdrycker på sin restaurang Häggströms K/ Blå Kiosken. 

Ansökan avser ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för starköl och vin 

på serveringsstället Blå Kiosken. Serveringstid i serveringslokalen och på 

uteserveringen har sökts mellan klockan 11:00 – 01:00.  

Efter ett kortare uppehåll då verksamheten och lokalen såldes har X köpt tillbaka 

rörelsen med avsikt att återigen bedriva verksamheten som tidigare. 

Remisser har skickats till Polisen, Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadskontoret samt 

Skatteverket. Samtliga instanser hade inget att erinra mot ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, handläggare 

Ansökan, 2020-11-08 

Registreringsbevis, Bolagsverket 

Allmänna utskottets beslut 

Att meddela ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till X på lokalen Blå 

Kiosken, för servering av starköl och vin på serveringsstället Blå Kiosken, Kungsvägen 

46, 914 32 Nordmaling och med serveringstid i serveringslokalen och på uteserveringen 

mellan klockan 11:00 – 01:00. 

Motivering till beslutet 

Det finns inget i ansökan som tyder på att sökanden inte uppfyller alkohollagens krav. 

Sökanden har besittningsrätt över lokalen och serverar maträtter som uppfyller 

alkohollagens krav. Verksamheten är anmäld som livsmedelsanläggning. 

_____ 

Skickas till:  

Sökanden  

Polisen i Umeå 

Skatteverket Umeå 

Räddningstjänsten Nordmaling 

 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
Sida 

15(26) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 11 Dnr 2020-000554 269 

Svar på remiss - Förslag till vägledning för hantering av 

jordbruksmark i fysisk planering 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till vägledning för hantering av 

jordbruksmark i fysisk planering och tillämpning av 3 kapitlet 4 § Miljöbalken som nu 

skickas på remiss till länets kommuner. 

Enligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk 

för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.  

Kommunen är en av de aktörer som ska se till att bestämmelserna tillämpas och att 

syftet med dem uppfylls. För att kunna göra det behöver det finnas kännedom om vad 

som är brukningsvärd jordbruksmark och vad som kan anses vara av väsentligt 

samhällsintresse och hur avvägningar mellan olika intressen ska göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Remiss – Förslag till vägledning för hantering av jordbruksmark i fysisk planering 

Allmänna utskottets beslut 

Nordmalings kommun avstår att inkomma med synpunkter på remissen.  

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 12 Dnr 2019-000568 455 

Svar på motion - Utökning av öppettider ÅVC 

Sammanfattning av ärendet 

Grethel Broman (S) anmäler en motion om att återvinningscentralen (ÅVC) i 

Nordmaling bör hållas öppet en lördag i månaden för att underlätta för pendlare och 

småbarnsfamiljer att utnyttja ÅVC. 

Beslutsunderlag 

Muntlig framställan samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist 

Motion - Utökning av öppettider ÅVC, Grethel Broman (S) 

Allmänna utskottets beslut 

Ärendet återremitteras och frågeställningen behandlas vid förhandling med 

entreprenören. 

_____ 

Skickas till: GVA-chef, samhällsbyggnadschef 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 13 Dnr 2019-000229 312 

Svar på motion - Trottoar Kungsvägen till Kullen  

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion lämnas för anmälan i fullmäktige av Gerd Lindgren (S) 

”Människans säkerhet i trafiken är viktig. Längst Bryggaregatan, från Kungsvägen och 

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 

förbättring av ljusförhållanden efter sträckan” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, GVA-chef 

Protokollsutdrag 2019-04-08 

Motion -Trottoar Kungsvägen till Kullen, Gerd Lindgren (S) 

Allmänna utskottets förslag till förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att förslaget 

lyfts in i kommande investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete 

gällande infrastruktur. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 14 Dnr 2019-000507 312 

Svar på motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till 

havet 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Gerd Lindgren (S): 

”Vi har en värdefull miljö i Nordmaling i anslutning till våra äldreboenden och vår 

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 

iordningställs och är ändamålsenlig för rullstolstransport, rollator och fotgängare.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, GVa-chef 

Protokollsutdrag 2019-09-23 

Motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till havet 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och förslaget lyfts 

in i kommande investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande 

infrastruktur. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 
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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 lämnas av Billy Moström (S);  

”Under 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 

till Olofsfors från resecentrum”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, GVA-chef 

Protokollsutdrag 2019-06-24 

Motion - Gång- och cykelbana mellan Resecentrum i Nordmaling och Ridskolan 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och förslaget lyfts 

in i kommande investeringsplan och finns med i framtida prioriteringsarbete gällande 

infrastruktur. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
Sida 

20(26) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 16 Dnr 2021-000002 530 

Svar på remiss - Inriktningsunderlag nationell 

transportinfrastrukturplan 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag 

inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Inriktningsplaneringen utgör det första 

steget mot en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag till 

regeringens infrastrukturproposition. 

Ett yttrande har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Umeåregionen på 

uppdrag av Umeåregionrådet. Synpunkter som framförs är för Umeåregionens 

kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Yttrande inriktningsunderlag, kommunstrateg 

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen, 

Allmänna utskottets beslut 

Yttrandet godkänns som Nordmalings kommuns svar på remissen Inriktningsunderlag 

nationell transportinfrastrukturplan. 

______ 

Skickas till: Kommunstrateg (för vidare expediering till Infrastrukturdepartementet, 

Kommunchef.(fk) 
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§ 17 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 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten, Region 

Västerbotten 

Missiv, Region Västerbotten 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten. 

_____ 

 



 

Allmänna utskottet 
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§ 18 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 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna policy med riktlinjer för 

mutor och bestickning. 

_____ 



 

Allmänna utskottet 
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§ 19 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 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Medborgarförslag Tiggeriförbud inom Nordmalings kommun 

Protokollsutdrag 2019-09-23 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå förslaget om att införa ett förbud 

mot penninginsamling på offentlig plats. 

_____ 
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§ 20 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, dataskyddsombud 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2020 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Rapport för kommunstyrelsens dataskyddsarbete för år 2020 godkänns och rapportering 

av dataskyddsarbetet ska ske till allmänna utskottet vid behov men vid minst tre (3) 

tillfällen per år.  

Den årliga rapporten kommer även fortsättningsvis rapporteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2021-000036 009 

Kurser och konferenser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in företrädare för kommuner och 

landstinget att delta i en konferens om hur demokratin kan stärkas och utvecklas. 

Konferensen sker digitalt alternativt på plats i Bjurholm den 11 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan demokratikonferens, Sveriges kommuner och regioner 

Allmänna utskottets beslut 

Kerstin Sjöström (C) deltar digitalt i SKRs konferens den 11 februari 2021. 

_____ 
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§ 22 Dnr 67475  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Information om årsplanering 2021, Migrationsverket 

_____ 

 


