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Närvarande 
 
Beslutande: 
Madelaine Jakobsson                      Centerpartiet 
Petronella Johansson ersätter Alexander Landby -Johansson Centerpartiet 
Kerstin Sjöström  Centerpartiet 
Ingemar Sandström  Centerpartiet, ordförande 
Ann-Kristin Strandman  Centerpartiet 
Inger Sellgren  Centerpartiet 
Matz Johansson   Centerpartiet 
Torbjörn Nygren ersätter Tomas Sandström Centerpartiet 
Anders Jonsson   Centerpartiet 
Jerry Agestedt ersätter  Staffan Nyblom Centerpartiet 
Gunila Lundström ersätter Ulf Johansson  Centerpartiet 
Gunnar Hörnlund   Centerpartiet 
Grethel Broman  Socialdemokraterna 
Billy Moström  Socialdemokraterna 
Anders Olsson   Socialdemokraterna 
Gerd Lindgren  Socialdemokraterna 
Anders Magnusson ersätter Carin Ahlfeldt Socialdemokraterna 
Björn Forsberg  Socialdemokraterna 
Birgit Johansson  Socialdemokraterna 
Gert Karlsson   (-) 
Mikael Larsson  Sverigedemokraterna 
Bo Bäck    Sverigedemokraterna 
Monica Jonsson  Fria Demokraterna 
Tomas Johansson ersätter Eleanor Bodel Fria Demokraterna 
Anna-Britt Coe  Vänsterpartiet 
Chatarina Gustafsson  Moderaterna 
Jan Persson   Moderaterna 
Anna-Karin Lundberg  Kristdemokraterna 
Maria L Brömster ersätter Jörgen Forsgren Liberalerna 

 
Ej beslutande: Bertil Löweneke (M), Demokratiberedningens ordförande §101 
 
Övriga: Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 98 Dnr 96820  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

______ 
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§ 99 Dnr 96822  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S) och Anna-Karin Lundberg (KD) justerar protokollet jämte 
ordförande Ingemar Sandström (C) den 1 oktober kl. 10:00. Justering sker digitalt. 

_____ 
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§ 100 Dnr 96824  

Frågor från ledamöter och allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från allmänhet eller ledamöter har inkommit. 

______ 
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§ 101 Dnr 2021-000024  

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om 
Demokratiberedningens arbete samt den medborgarenkät som genomförts med 
anledning av Nordmalings kommuns nya hemsida. 

_____ 
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§ 102 Dnr 2018-000575 163 

Svar på medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom november 2018, där det föreslås att kommunen ska göra en 
risk- och sårbarhetsanalys över sin försörjning av förnödenheter, skapa ett 
beredskapslager av förnödenheter för 14 dagar, samt att kommunen i sina inköp av 
livsmedel ska välja lokala och svenska produkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Protokollsutdrag, 2021-06-28 
Protokollsutdrag, 2021-06-07 
Protokollsutdrag 2018-11-05 
Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget att skapa ett beredskapslager av förnödenheter. 
 

Yttrande under sammanträdet 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning yttrar sig förslagsställare Åsa 
Nyberg samt ledamöterna Anna-Karin Lundberg (KD) och Madelaine Jakobsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget - Kommunalt beredskapslager avslås. 

______ 

Reservation 
Gert Karlsson (-) 
Anna-Karin Lundberg (KD): Kristdemokraterna reserverar sig i beslutet att avslå att 
skapa ett lager av beredskapslager av förnödenheter. Det ställer vi i KD oss frågande 
till, då kommunen inte behöver invänta nationella riktlinjer, utan kan påbörja det 
viktiga arbetet närsomhelst. Samt att den senaste risk- och sårbarhetsanalys 2019-2023 
som det hänvisas till både skriftligt och muntligt i svaret gav sken av att vara komplett, 
vilket det inte är och bör revideras och de risker som presenteras där åtgärdas 
skyndsamt. 
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§ 103 Dnr 2021-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 
beträffande ej verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 
Protokollsutdrag 2021-09-06 § 161 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-
12-31 enligt 28 h § LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-12-31 enligt 28 h § LSS 
godkänns. 

_____ 
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§ 104 Dnr 2021-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 
beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-06 
Statistikrapport ej verkställda beslut SoL kvartal 2 - omsorg 
Statistikrapport ej verkställda beslut SoL kvartal 2 - individ- och familjeomsorg 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktig godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-
31enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-31enligt 16 kap. 6 f-h § SoL 
godkänns. 

_____ 
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§ 105 Dnr 2021-000246 104 

Partistöd 2022, redovisning för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form 
av partistöd, detta regleras i lag (2017:725) samt i antagna regler för partistöd. Enligt 
dessa ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med dess syfte. Syftet ska vara att utveckla den lokala demokratin 
genom tex. opinionsbildning. Kommunfullmäktige ska sedan besluta om utbetalning av 
partistödet.  

Partier representerade i kommunfullmäktige kan tilldelas ett grundstöd på 5000 kronor 
och ett mandatstöd på 8800 kronor per mandat. Vid fördelningen av partistöd beaktas 
endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837). Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Protokollsutdrag 2021-09-06 
Redovisning av partistöd 2020 samt granskningsintyg, Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Liberalerna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Moderaterna  
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020, samt granskningsintyg, Fria Demokraterna 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, efter komplettering av redovisningar, godkänna 
utbetalning av partistöd enligt följande:  
Centerpartiet 13 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 119 400 kr  
Liberalerna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr   
Moderaterna 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr   
Kristdemokraterna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr  
Socialdemokraterna 7 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 66 600 kr   
Vänsterpartiet 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr   
Sverigedemokraterna, 3 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 31 400 
Fria Demokraterna, 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr 
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Yttrande under sammanträdet 
Gert Karlsson (-), Madelaine Jakobsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partiernas redovisningar av användningen av partistödet för 2020 godkänns.  

2022 års partistöd betalas ut till de partier som inkommit med redovisningar enligt 
följande:  

Centerpartiet 13 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 119 400 kr   

Liberalerna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr   

Moderaterna 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr   

Kristdemokraterna 1 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 13 800 kr  

Socialdemokraterna 7 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 66 600 kr   

Vänsterpartiet 2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr   

Sverigedemokraterna, 3 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 31 400 

Fria Demokraterna,  2 mandat á 8 800 Grundstöd 5000 Totalt: 22 600 kr 

______ 
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§ 106 Dnr 2021-000406 829 

Interpellation - Utegym för årsrika 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Maria Lundqvist Brömster (L): "2016 lämnade jag in en 
motion som handlade om utegym för årsrika. Jag skrev bland annat i motionen att de 
flesta av oss vill må bra och kunna vara aktiva genom hela livet. Det finns många bevis 
för att motion och fysisk träning har stor betydelse för hälsan. Fysisk aktivitet påverkar 
även det psykiska välmåendet. Genom fysisk aktivitet kan man se till att behålla så 
mycket som möjligt av sin fysiska kapacitet. Det ökar möjligheterna att fortsätta leva 
det liv man vill och att må bra både i kropp och själ. 

Till min och liberalernas stora glädje blev denna motion bifallen. 

Med hänvisning till ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Madelaine 
Jakobsson: 

- Vad har hänt gällande utegym för årsrika? 

- Har det vidtagits några aktiviteter i frågan?" 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på 
interpellationen: Maria Lundqvist Brömster ställer frågor om den skrivelse som hon 
lämnade in 2016 som ett initiativärende. Initiativärendet fick ett bifall och innebar att 
det skulle tillskapas ett utegym för alla åldrar i parken vid kommunhuset. Fysisk 
aktivitet är väldigt viktigt för allas välmående och det var därför vi också såg till att 
lägga in vikten av detta även i vår nya vision. Vi håller på och tittar på hur vi ska 
säkerställa att fattade beslut, som detta, genomförs eller om det finns hinder för att 
genomföra dem, att de kommer tillbaka till oss i politiken för nytt beslut. 

Beslutet togs 2017 -03-20 i kommunstyrelsen och beslutet löd: Kommunstyrelsen 
beslutar att tillskapa ett gym med syfte att användas av alla åldergrupper i parken vid 
kommunhuset. Gymmet finansieras genom bidrag från Boverket. 2018 -03-16 
informerades kommunstyrelsen av dåvarande kommunchef om att 
investeringskostnaden var högre än vad som tidigare presenterats. Stödets som skulle 
sökas från Boverket förändrades av riksdagen så möjligheten att söka för just denna typ 
av investering togs bort och samhällsbyggnadsavdelningen hann tyvärr inte söka pengar 
innan förändringen trädde i kraft. För att genomföra denna investering så behöver den 
lyftas in i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation - Interpellation utegym för årsrika, Madelaine Jakobsson (C) 
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Interpellation utegym för årsrika, Maria Lundqvist Brömster (L) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Maria Lundqvist Brömster (L), Madelaine Jakobsson (C) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____ 
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§ 107 Dnr 2021-000405 739 

Interpellation - Omorganisation inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Maria Lundqvist Brömster (L): "För en tid sedan kunde 
vi läsa i media om en slitig sommar för personalen inom äldreomsorgen. 
Sjukskrivningar har ökat och personal har beordrats in på sin semester. Enligt 
socialchefen kommer den organisationsförändring som påbörjats att fortsätta. Den 

med vård oc
 

I Kommunens Äldreplan, tagen i Kommunfullmäktige 2018-10-22 och som sträcker sig 
mellan perioden 2019-2029 , kan vi bland annat läsa; 

insatser i Nordmalings kommun ska präglas av:  

Respekt - Vi ska bemöta varje människa som en unik individ samt i varje möte visa 
respekt för den enskilde. Vi ska värna om varje enskild individs integritet och 
självbestämmande.  

Trygghet - Vi ska ge god vård och omsorg av kompetent personal i en trygg miljö. Vi 
ska sträva efter kontinuitet, trygghet och delaktighet för varje enskild individ.  

Gott bemötande - Vi ska ha ett tillåtande och respektfullt förhållningssätt som bekräftar 
 Med hänvisning till ovanstående 

ställer jag följande frågor till ordförande Madelaine Jakobsson (C): 

- Har kommunens mycket ambitiösa Äldreplan tagits i beaktande när arbetet med 
omorganisationen initierats? 

- Kommer kommunen med den nya organisationen att fortsatt kunna erbjuda en hög 
kvalitet inom vård och omsorg för kommunens årsrika? 

Kommer infasningen av en ny organisation att göra det attraktivare att arbeta inom 
äldreomsorgen i kommunen?" 

Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) 
"Maria Lundqvist Brömster ställer frågor angående den pågående omorganisationen 
inom äldreomsorgen. Det har varit en slitig sommar och det finns stor oro i 
verksamheten. Socialchef besöker alla enheter och jag ska tillsammans med sociala 
utskottets ordförande, träffa representanter från våra verksamheter. Sjukskrivningarna 
har dock inte ökat, jämfört med förra året så har de minskat.  
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1. Det korta svaret är ja.  Omorganisationen är en konsekvens av genomlysningen som 
är genomförd i sektorn där flera olika delar berördes. Att omorganisera lednings- och 
styrningsnivån är ett sätt att bättre möta de utmaningar och möjligheter som finns. Att 
renodla kärnverksamheten där enhetschefer inom SÄBO inte ska behöva vara chefer 
över administration och kök utan enbart vårdpersonal genom att befintlig 
verksamhetsutvecklare tar över det ansvaret. Att tillsätta en bemanningscontroller som 
kan stödja cheferna i att lägga scheman som överensstämmer med budget och därmed 
har tiden att skapa en större medarbetarpåverkan på scheman jämfört med att många 
medarbetare på basnivå lägger tid på schemafrågor själva istället för att vårda 
omsorgstagare. Många delar bidrar bättre till värdeorden i äldreplanen. 

2. Ja, huvuduppdraget är alltid att ha en god vård och omsorg om våra äldre. Genom att 
göra dessa förändringar i organisationen kommer tid i den nya ledningsgruppen att 
ägnas åt ledning, styrning och prioritering av insatsfaktorer men inte minst skapa ett 
forum genom samverkansavtalet med de fackliga organisationerna under en ny 
samtalsplattform där både ny skyddskommitté och verksamhetssamverkan kan bildas. 
Det ger omsorgstagarna som resultat ett mera sammanhållet vårdarbete. 

3. Det är alltid stora arbetsinsatser som behövs för att skapa en 
omorganisationsförändring. Infasningen sker i olika steg under 2021 för att vara klar i 
januari 2022. Dels har antalet chefer på säbo minskat, överflyttning av 
bemanningsenheten från sektor gemensam service till sektor omsorg genomförs och ny 
bemanningskontroller samt ny verksamhetschef för vårdområdena anställs. Detta skapar 
också förutsättningar att digitalisera delar av verksamheten genom tex digital signering 
av läkem

med skyddsombud och arbetstagarorganisationer och övriga insatser skapar en 
intressantare arbetsgivare och med målsättningen att bland annat äldreomsorgen ska 
vara en attraktiv arbetsplats att arbeta på nu och i framtiden." 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 
Interpellation, Maria Lundqvist Brömster (L) 
 

Yttrande under sammanträdet 

Maria Lundqvist Brömster (L), Madelaine Jakobsson (C), Kerstin Sjöström (C) och 
Tomas Johansson (FD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 
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§ 108 Dnr 2021-000401 739 

Interpellation - Ny organisation äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): "Vid senaste kommunstyrelsen 
informerar Socialchefen om vad och varför han och sociala utskottet vill förändra 
äldreomsorgen. Vi Fria Demokrater håller inte med om att det är rätt väg att gå. I 
budgeten flyttar man över medel från äldreomsorgen till IFO för att kompensera deras 
underskott. De har i förslagen gått till ett nyckeltal på 0,62 x antal boende på en 
avdelning. Exempel: 0.62 x 6 boenden = 3,72 tjänster. Kom ihåg att ensamarbete inte 
ska tillåtas. 

OBS! Nattskiftet har ofta en personal ansvar för två avdelningar där 12 brukare bor. 

Vad det gäller det riktade statsbidraget på nästan 4 miljoner kronor har socialchefen och 
sociala utskottet tolkat användandet av dessa medel till att hjälpa kommunen för att 
minska arbetskraften på våra äldreboenden. Om man har lyssnat på presskonferenserna 
som regeringen har haft så skulle dessa medel användas för att öka personalstyrkan på 
våra äldreboenden. I den nya budgeten så kommer nya pengar att satsas inom 
äldreomsorgen 

1. Vi har tidigare i vår kommun haft nyckeltalet 0,63, vilket visade sig inte fungera på 
vissa avdelningar. Att ytterligare sänka nyckeltalet till 0,62 tror ni att det kommer att 
lösa problemen inom äldreomsorgen? 

2. Jag tycker inte att ni tar personalens oro på allvar. 

Hur ska ni kunna vända nästan 2 tredjedelar av personalen till att verkligen tro på detta 
förslag? 

3. Varför har inte de från regeringen satsade riktade medel använts till att öka 
personalen på våra boenden? 

4. Medel har flyttats från äldreomsorgen till IFO. Anser majoriteten att äldreomsorgens 
personal ska betala för majoritetens tillkortakommande i att styra upp IFO? 

5. Kan inte majoriteten inse att det är bra att vara bättre och förberedd när det gäller 
äldreomsorgen när alla partier lovar mer medel till densamma?  

6. Är den nu pågående omorganisering en förberedelse till framtida privatisering av 
Nordmalings äldreomsorg?" 

 

Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C):  
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"1. Att sänka nyckeltalet är inget självändamål utan det behövs för att kunna nå målet: 
Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med 
liknande struktur i verksamhetsplanen för 2021 och nå budget i balans. Förflyttningen 
är att också gå från att befinna sig på kostsam plats 260 av Sveriges kommuner i 
jämförbara kostnader för äldreomsorgen enligt Kolada.se. Hade verklighetens nyckeltal 
varit 0,63 i Nordmaling hade inga stora justeringar behövts göras nu men så lågt har 
man generellt inte legat i bemanning. 

2. Självklart tar vi personalens oro på allvar. Jag och socialutskottets ordförande 
planerar också ett möte med representanter från våra verksamheter, både för att få en 
bild av deras syn på verksamheten just nu men också deras oro inför framtiden.  Många 
medarbetare känner sig oroliga för vad förändringen med organisationen och 
anpassningen av personal till budget ska leda till. Uppstarten av Sunt arbetsliv, där 
skyddsombuden, kommunal och arbetsgivaren tillsammans ska arbeta med friskfaktorer 
kommer att sätta fokus på den goda arbetsmiljön. Dialogen som sker genom att 
socialchefen besöker alla arbetsplatsträffar inom SÄBO skapar också en plattform till 
information och dialog om utmaningar inom äldreomsorgen. Det finns alltid några som 
inte vill ha en förändring. Så är det i alla organisationsförändringar och 
besparingarstider men sektorn arbetar aktivt tillsammans med skyddsombuden för att 
skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Speciellt när sektorsamverkan har startat inom 
samverkansavtalet med arbetstagarorganisationerna. 

3. De statsbidrag som sektorn har rekvirerat har bland annat används till att inte dra ned 
så mycket bland vårdpersonal som den egna budgeten annars hade krävt. Det innebär att 
med statsbidragen blir inbromsningen mjukare än vad den annars hade varit då målet är 
att verksamhetens kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande 
struktur.  

4. Det handlar inte om att flytta pengar mellan olika verksamheter utan det handlar om 
att nå budget i balans i alla delar. De medel som gör att äldreomsorgens kostnader ska 
harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur har fördelats. Därefter 
har andra verksamheter i sektorn på liknande sätt fått medelstilldelning. Därefter finns 
medel att fördela och eftersom underskotten på IFO var stora behövdes budget tillföras 
då köpta placeringar inte är lika påverkningsbara som tex bemanningen på ett boende. 
Att inte lägga tillräckligt med budget på relativt opåverkbarbara kostnader är inte god 
hushållning med medel. Nu har satsningar med statsbidrag dessutom lagts in för att 
påverka dessa kostnader på IFO och inom kort kommer resultaten att visa att 
satsningarna var väl investerade pengar. 

5. Självklart ska vi se till att det finns en beredskap när det kommer nya pengar, 
grundproblemet med att vår äldreomsorg är mycket dyrare än vad den förväntas vara, 
dvs det vi får statsbidrag för gör att vi måste ligga på en rimlig nivå från början, innan 
extra medel läggs ovanpå. Självklart ser vi oerhört positivt på om det kommer mer 
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pengar och kommer fortsätta använda de medel som kommer för att både skapa en god 
vård och omsorg om våra äldre samt en bra arbetsmiljö för våra anställda.  

6. Det finns inga planer på någon form av privatisering av äldreomsorgen. " 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 
Interpellation, Tomas Johansson (FD) 

Yttrande under sammanträdet 
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Kerstin Sjöström (C), Anna-Britt 
Coe (V), Gert Karlsson (-), Gerd Lindgren (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 
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§ 109 Dnr 2021-000403 739 

Interpellation - TV-utbud äldreboenden 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): "En interpellation från FD togs 
upp i kommunfullmäktige och svaret från kommunstyrelsens ordförande Madelaine 
Jakobsson (C) var att kabel-TV var framdraget och skulle bara kopplas in. Idag den 27 
september 2021 är detta ännu inte gjort. Känslan man får är att små partier 
bortprioriteras och tas inte på allvar. Vad som är ännu värre är att de äldres önskan och 
behov tas med klackspark. 

Kan tyvärr inte ta detta på något annat sätt när ärendet är 6,5 år gammalt. 
1. Varför har inte indragningen av kabel-TV blivit verklighet för de boende 
Jag hoppas att indragningen av kabel-TV eller liknande sker senast under oktober 
månad 2021." 
 
Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C): 
"Tomas Johansson ställer frågor om den motion från Tage Björk som bifölls 2016. Att 
vi på något sätt skulle prioritera bort vissa frågor på grund av vem som lyfter dem är 
verkligen inte sant. Det vi däremot måste arbeta fram är hur alla beslut som tas, tex i 
anslutning till motioner följs upp. Om vissa beslut inte genomförs eller inte kan 
genomföras av någon anledning så måste den informationen komma tillbaka till 
politiken så att vi både vet om det men också får möjlighet att kanske ta ett annat beslut 
i vissa frågor. I förra interpellationen svarade jag att bredband var framdraget, inte  

1. Kommunfullmäktiges beslut säger att Strandholmen och Tallbacken ska anslutas till 
utbudet av TV kanaler som finns i övriga hyreshus i kommunen. Det beslutet går inte 
att verkställa eftersom det inte finns någon kabeltv-leverantör som lägger ner kabel för 
TV längre, Det är alltså omodern teknik som finns i majoriteten av hyreshusen i 
Nordmaling. Bredbands - tv går att ansluta i lägenheterna på boendet, med över 100 
kanaler, men får då anmälas och bekostas av omsorgstagaren för anslutningen. 

För att få det nya tv utbudet genom SAPPA som tex det nya hyreshuset på Kungsvägen 
57 b har behöver det bekostas av kommunen och det behövs en teknikuppdatering och 
medel för investering kring detta. Dessa medel finns inte avsatta idag och måste ses 
som en fråga som fallit mellan stolarna, det har inte tagits upp något 
investeringsäskande från verksamheten kring detta och då är det svårt för oss att veta att 
det inte är genomfört. Kostnadsofferten från SAPPA är på 148.800:- och tillsammans 
med årskostnaden för anslutningsapparaterna på ca 178.000:- blir det totalt 326.800:-. 
Finansieringen kan ske antingen genom ökad medelstilldelning till verksamheten eller 
genom höjning av hyran för den enskilde eller en mix av båda om det är möjligt. " 
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Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 
Interpellation, Tomas Johansson (FD) 
 

Yttrande under sammanträdet 
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 
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§ 110 Dnr 2021-000064 009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 
inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 
ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 
att yttra sig.  

Aktuella ärenden redovisas nedan: 

Motion  Trygghetsvandring, Monica Jonsson (FD) anmäld 2019-09-23 
Motion  Äldreombudskontakt (FD), anmäld 2020-06-22 
Motion  Försäljning av Nordmalingshus (FD), anmäld 2020-04-06 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-06 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggning fortgår i samtliga ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 
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§ 111 Dnr 2021-000400 171 

Anmälan av motion - Brandskydd 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion från Tomas Johansson (FD) anmäls: 

"Under juli månad drabbades Nordmaling av en brand i ett flerfamiljshus som brann 
ned till grunden. Branden hade ett väldigt snabbt förlopp. 

Eftersom branden bara var sekunder från att bli en familjetragedi för vår familj så 
väktes mitt intresse för varför brandförloppet gick så fort. 

Efter att ha pratat med olika personer så har dessa personer också funderat på varför det 
gick så fort, men tror att när dessa hus byggdes var kraven annorlunda än idag. Speciellt 
när det gäller brandväggar mellan lägenheterna, trapphusen samt ventilationer. Man 
trodde inte heller att det fanns brandvarnare i trappuppgångarna. Utifrån detta, denna 
motion. 

Att Nordmalings Kommun uppdrar till Nordmalings Hus och dess VD att snarast göra 
en översyn och en plan för åtgärder av brandskyddet inom deras bostadsbestånd detta 
med högsta prioritet" 

Beslutsunderlag 

Motion, Tomas Johansson (FD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
Sida 

24(25) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
ANNA-KARIN LUNDBERG  
Grethel Katarina Broman 

 

 

§ 112 Dnr 2021-000407 315 

Anmälan av medborgarförslag - Återinrättande av parkeringsplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att återinrätta parkeringsytor vid Kyrkogatan anmäls. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag- Återinrättande av parkeringsplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

_____ 
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§ 113 Dnr 96815  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Integritetsmyndigheten delger beslut om att ärendet 2021-199 är nedlagt och avslutas. 

Samordningsförbundets tertialrapport jan april 2021, Samordningsförbundet 

Inspektionen för vård och omsorg har inlett tillsyn med fokus på medicinsk vård och 
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr 2021-331-730 

Skolinspektionen har inkommit med beslut rörande den kvalitetsgranskning som 
genomförts gällande arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning 
i Nordmalings kommun. Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden som 
bör åtgärdas, dnr 2019-681-615 

Förvaltningsrätten i Umeå har avslagit förskolan Bergslyans överklagande gällande 
avslag på ansökt tilläggsbelopp, dnr 2020-611-605. 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag för mindre arbetsgrupper i förskolan för HT 2021, dnr 2021-304-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för VT 
2020/2021, dnr 2020-615-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för vårterminen 2020/2021, 
dnr 2020-616-047 

Samordningsförbundet Tertialrapport jan  april 2021 

Skrivelse undermålig arbetsmiljö, dokid 100307 

_______ 

 




