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§ 50 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

______ 
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§ 51 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 29 juni kl. 
10:00.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Billy Moström (S) och Randi Lindström (C) justerar protokollet jämte ordförande 
Ingemar Sandström (C) den 29 juni kl. 10:00. 

______ 
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§ 52 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen.  

_____ 
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§ 53 Dnr 2022-000066001 

Information från Demokratiberedningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen redovisar löpande sitt arbete till kommunfullmäktige. Under 
dagens sammanträde finns dock ingen ny information att delge. 

_____ 
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§ 54 Dnr 2022-000081009 

Frågor från ledamöter och allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från ledamöter eller allmänhet har inkommit. 

______ 
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§ 55 Dnr 2022-000135739 

Svar på medborgarförslag - Upphandla teknik och frigöra tid inom 
(äldre)omsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom mars 2022 med förslag om att Nordmalings kommun bör 
upphandla välfärdsteknik i form av läkemedelsrobotar till berörda boenden i 
kommunens (äldre)omsorg. Förslagsställaren framför att investeringen kan vara 
kostnadsneutral då tidsbesparing i personalresurs kan bekosta den investering som 
införandet av robotarna innebär. 

Förslaget ligger inom ramen för vision 2031, att Nordmalings kommun ska vara den 
bästa kommunen att leva och bo i, en trygg och tillgänglig kommun. Sektor omsorg gör 
dock bedömningen att läkemedelsrobotar inte är aktuellt för särskilda boenden, då 
vårdtagarna bedöms ha stöd vid medicingivning av personal. Inom ordinärt boende 
(hemtjänst) kan dock läkemedelsrobotar vara ett alternativ, i de fall där vårdtagare har 
förmåga att själv ta sin medicin. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning - svar på medborgarförslag - upphandla teknik och frigöra tid inom 
(äldre)omsorgen 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 46 
Medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Yttrande under sammanträdet 
Förslagsställare André Öberg yttrar sig i samband med att medborgarförslaget hanteras 
av kommunfullmäktige.  

Förslag under sammanträdet 

Kerstin Sjöström (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Upphandla teknik och frigöra tid inom (äldre)omsorgen bifalles. 

______ 

Skickas till: förslagsställare, socialchef, sociala utskottet 
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§ 56 Dnr 2021-000035005 

Svar på medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings 
stadsnät 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag lämnades in i januari 2021 med förslag om att 
bredbandskapaciteten för Nordmalings stadsnät borde utökas. Detta pga. 
förslagsställare såg ökade behov då streamingtjänster och hemarbete kräver mer 
kapacitet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse, bredbandssamordnare 
Medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens förslag  
Medborgarförslaget anses bifallet. 
 
Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget-öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät bifalles. 

_____ 

Skickas till: förslagsställaren, ansvarig handläggare 
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§ 57 Dnr 2022-000225042 

Tertialrapport 1, 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorerna har upprättat förslag till tertialbokslut. Bokslutet innehåller ekonomisk 
sammanställning samt prognos, verksamhetsberättelse samt måluppföljning. 
Resultatbilden återges kort nedan. 

Resultatet för tertial 1 2022 uppgår till 10,9 Mkr. Resultatet är 4,3 Mkr starkare jämfört 
med samma period 2021 då resultatet uppgick till 6,6 Mkr. Verksamhetens 
nettokostnader uppgår till 168,0 Mkr vilket innebär en ökning med 2,5 Mkr jämfört 
med samma period 2021. Resultatet är främst en effekt av en stark finansförvaltning 
med högre skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning än budgeterat. Vidare är 
även de generella statsbidragen högre än budgeterat. Resultatet påverkas även positivt 
av en realisationsvinst avseende markförsäljning samt ett överskott i taxefinansierad 
verksamhet.  Realisationsvinsten uppgår till 0,7 Mkr och överskottet i taxefinansierade 
verksamheten uppgår till 0,1 Mkr. 

Prognosen över årets resultat för helåret 2022 uppgår till 17,3 Mkr vilket motsvarar 3,2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen baseras på för tidpunkten 
kända kostnader och intäkter. Prognosen över årets resultat överstiger resultatmålet för 
2022 med 5,3 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Delårsbokslut 1 2022 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Muntlig presentation ekonomichef 
Förslag tertialrapport 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner Tertialbokslut 1 2022. 
 
Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tertialrapport 1, januari  april, godkänns. 
_____ 
Skickas till: tf. kommunchef, sektorchefer 
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§ 58 Dnr 2022-000284045 

Förändrad borgen koncernbolag 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har tidigare beslutat om borgenslöften till de helägda 
kommunala bolagen Nordmalingshus AB samt Nordmaling vatten och avfall AB 
(Nordva). Det totala borgenslöftet uppgår till 165,0 Mkr (165 000 000 kr) och fördelas 
med ett löfte på 130,0 Mkr (130 000 000 kr) till Nordmalingshus AB samt 35,0 Mkr ( 
35 000 000 kr) till Nordva. Per 2022-05-31 så nyttjas 116,7 Mkr av borgenslöftet där 
Nordmalingshus AB nyttjar 81,7 Mkr medan Nordva nyttjar 35,0 Mkr. 

Behoven av borgenslöften i respektive koncernbolag har förändrats under 2022 och i 
Nordva anger beslutad investeringsplan en investeringsvolym som kräver 
lånefinansiering. En behovsframställan om utökad borgen med 15,0 Mkr möjliggör att 
tillgodose de investeringsbehov bolaget har under de 12 kommande månaderna. 

I Nordmalingshus AB är den sammanfattande bedömningen att borgenslöftet är för högt 
utifrån beslutad investeringsplan och aktuella ägardirektiv. Bolaget planerar 
ombyggnationer av befintliga lokaler men har samtidigt en stark egen likviditet.  

Med anledning av ovan nämnda förutsättningar rekommenderas en utökad borgen på 
15,0 Mkr till Nordva vilket då innebär ett totalt borgenslöfte till Nordva Mkr på 50,0 
Mkr. En minskad borgen rekommenderas med 20,0 Mkr till Nordmalingshus AB vilket 
då innebär ett totalt borgenslöfte till Nordmalingshus AB på 110,0 Mkr.   

Det innebär att det totala borgenslöftet till Nordmalings kommuns koncernbolag uppgår 
till 160,0 Mkr vilket är en minskning med 5,0 Mkr jämfört med nuvarande beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Engagemangsbesked Nordmalingshus AB 
Engagemangsbesked Nordmalings vatten och avfall AB 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalingshus 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
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Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalings 
vatten och avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalingshus 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordmalings 
vatten och avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

_______ 

Skickas till: ekonomichef, Nordva, Nordmalingshus 
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§ 59 Dnr 2022-000250042 

Revisionsrapport för Nordmaling Vatten och Avfall AB (Nordva 
årsredovisning 2021) 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genom revisionsberättelsen lämnat sin bedömning och yttrande 
avseende ansvarsfrihet för styrelsen för Nordmalings Vatten och Avfall AB (Nordva) 
och dess ledamöter för år 2021. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll 
och redovisning i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Granskningsrapport Nordva 2021 
Revisionsberättelse Nordva 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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§ 60 Dnr 2022-000251042 

Årsredovisning för Nordmaling Vatten och Avfall AB (Nordva 
årsredovisning 2021) 

Sammanfattning av ärendet 

De totala rörelseintäkterna för Nordva för perioden uppgår till 21 888 tkr. Totala 
resultatet efter finansnetto uppgår till -1 835 tkr. I resultatet ingår inte förutbetalda 
taxeavgifter som periodiserats bort från avfallsverksamheten med 228 tkr. 

Om hanteringen av förutbetalda taxeavgifter bortses får Vatten- och 
avloppsverksamheten ett resultat efter finansnetto uppgående till -1 835 tkr. I detta 
ingår återställning av ackumulerat underskott från 2018 motsvarande -233 tkr. 
Motsvarande resultat för avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 228 tkr, 
vilket i resultaträkningen periodiserats som förutbetald intäkt och minskat resultatet till 
O kr.  

För Vatten och avloppsverksamheten höjdes taxan i mars 2020 med 6% med en strävan 
efter ekonomi i balans. VA- verksamheten i Nordva finansieras dock inte till fullo av de 
brukningsavgifter som är fastställda i gällande VA-taxa och verksamheten levererar ett 
underskott 2021. Det ackumulerade underskottet växer till följd av detta och det finns 
behov av att höja avgifterna eller minska verksamheten för att återställa den 
ekonomiska balansen. Samtidigt finns stora behov av förnyelse, underhåll och 
utveckling av VA- anläggningen för att säkra funktionen. Beslut fattades om att höja 
avgifterna under 2022 men inte till de nivåer som krävs för att återställa den 
ekonomiska balansen för verksamheten inom rimlig tid. Elpriserna har under året varit 
kännbart högre än budgeterat vilket gett närmare 27% högre energikostnader, 
motsvarande 371 tkr, än planerat. Kostnader för transport av slam samt spol- och sugbil 
har varit närmare 500 tkr högre än budget, främst för att hantera slam som har lagts i 
upplag från tidigare verksamhetsår.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Årsredovisning Nordva AB 2021 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att på bolagsstämman rösta för ett 
godkännande av årsredovisningen, godkänna dispositionen av bolagets vinst samt ge 
ansvarsfrihet för bolagets styrelse. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Ombudet Ingemar Sandström (C) uppdras att på bolagsstämman rösta för ett 
godkännande av årsredovisningen, godkänna dispositionen av bolagets vinst samt ge 
ansvarsfrihet för bolagets styrelse. 

_____ 

Skickas till: ombudet 

 

Jäv: Följande ledamöter ur Nordvas styrelse anmäler jäv; Madelaine Jakobsson (C), 
ordförande, Grethel Broman (S), vice ordförande, Anders Jonsson (C),ledamot, Jan 
Persson (M),ledamot och Billy Moström (S),ledamot 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 61 Dnr 2022-000223049 

Aktieägartillskott Nordmalings vatten och avlopp AB (Nordva) 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling Vatten och Avfall AB (Nordva) bildades 2020-06-20 med syfte att 
tillhandahålla tjänster inom vatten, avlopp och avfall för kommuninvånarna. 
Verksamheten startade 2021-01-01.  

Fram till starten av bolaget hade VA-verksamheten bedrivits med att ackumulerat 
underskott uppgående till 2 437 tkr. Det ackumulerade underskottet har uppkommit 
mellan åren 2018-2020 och är en effekt av ökade kostnader och en taxenivå som inte 
motsvarat kostnadsläget. Underskottet har hanterats som en fordran på taxekollektivet.  

I samband med bolagstarten 2021-01-01 har fordran reglerats mellan Nordmalings 
kommun och Nordva AB. Resultatet för Nordva AB är under 2021 fortsatt negativt och 
det ackumulerade underskottet uppgår till 4 039 tkr vid utgången av året.  

Bolagets finansiella ställning är sårbar och för att undvika en potentiell situation med 
kapitalbrist behöver bolaget förstärka det egna kapitalet. Kapitalförstärkningen bör vara 
av sådan storlek att det också skapar förutsättningar för en mera långsiktig lösning, där 
svängningar i resultatet inte riskerar att resultera i kapitalbrist. Bolaget gör 
bedömningen att det egna kapitalet behöver öka med 2 400 tkr vilket svarar mot det 
historiska underskottet fram till och med 2020. 

Nordva AB har i samband med styrelsemöte 2022-04-04 beslutat om äskande av ett 
ovillkorligt aktieägartillskott på 2 400 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Protokollsutdrag från Nordmaling Vatten och Avfall AB 22022-04-06  
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun lämnar ett ovillkorligt 
aktieägartillskott motsvarande 2,4 miljoner kronor (2 400 000 kronor) till Nordmaling 
Vatten och Avfall AB för att utjämna historiska underskott inom VA-verksamheten. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommun lämnar ett ovillkorligt aktieägartillskott motsvarande 2,4 
miljoner kronor (2 400 000 kronor) till Nordmaling Vatten och Avfall AB för att 
utjämna historiska underskott inom VA-verksamheten. 

_____ 

Skickas till: Nordva, ekonomichef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 62 Dnr 2022-000249042 

Revisionsrapport för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin)s 
årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genom revisionsberättelsen lämnat sin bedömning och yttrande 
avseende ansvarsfrihet för styrelsen för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB och 
dess ledamöter för år 2021.  Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll 
och redovisning i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-27 
Revisionsberättelse Vakin 2021 
Granskningsrapport till årsstämman Vakin 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Informationen läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
______ 
Skickas till: Vakin 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 63 Dnr 2022-000248042 

Årsredovisning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 

Sammanfattning av ärendet 

Årets verksamhet sammanfattas i upprättad årsredovisning för 2021. Årsredovisningen 
är upprättat enligt gällande lagstiftning och rekommendationer. Vatten och 
Avfallskompetens i Norr AB har vid fullmäktiges sammanträde 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Protokoll årsstämma Vakin 220427 
Årsredovisning Vakin 2021 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att informationen läggs till handlingarna utan förslag till 
ansvarsbefrielse för Vakins styrelse då årsstämman för Vatten och avfallskompetens 
AB redan är genomförd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna utan förslag till ansvarsbefrielse för VAKINs 
styrelse då årsstämman för Vatten och avfallskompetens AB redan är genomförd. 

 

______ 

Skickas till: Vakin 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 64 Dnr 2022-000242106 

Årsredovisning 2021 och beviljande av ansvarsfrihet - 
Samordningsförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

De sakkunniga revisorerna har utifrån sin granskning kommit fram till att styrelsen för 
Samordningsförbundet Umeåregionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i 
huvudsak varit tillräcklig. 

Vidare bedömer man att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen i upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. 

Nordmalings kommun ska utifrån de sakkunnigas utlåtande även fatta beslut i frågan. 
Utifrån de delar som de sakkunniga redovisar i revisionsberättelsen är 
rekommendationen att Nordmalings kommun ska bevilja ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, Samordningsförbundet 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 utifrån revisorernas utlåtande. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 utifrån revisorernas utlåtande. 
______ 
Jäv: Madelaine Jakobsson (c), Jörgen Forsgren (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut i 
ärendet. 
Skickas till: samordningsförbundet 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 65 Dnr 2022-000257406 

Tillsynsavgifter gröna näringar, sektor samhällsbyggnad 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett dialogmöte mellan Nordmalings kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och 
kommunens jord- och lantbrukare uttalades en frågeställning från kommunens 
lantbruksnäring om att ta bort kommunens tillsynsavgifter under en period på grund av 
rådande omständigheter i omvärlden samt år av pandemipåverkan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Information - tillsynsavgifter gröna näringar, näringslivssamordnare 
Initiativärende, Anna-Karin Lundberg (KD) 
Protokollsutdrag 2022-03-28 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Tillsynsavgiften för 2022 och 2023 tas bort för objekt inom jord- och lantbruk. 
 
Yttrande under sammanträdet 
Jan Persson (M), Anna-Karin Lundberg (KD) 
 
Förslag  under sammanträdet 
Anna-Karin Lundberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tillsynsavgiften för 2022 och 2023 tas bort för objekt inom jord- och lantbruk. 
 
________ 
Beslutet skickas till: Samhällbyggnadschef, miljöinspektörer 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 66 Dnr 2022-000128106 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2019 2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 
Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för regionalt 
utvecklingsarbete. Nu behöver samverkansöverenskommelsen förnyas inför den nya 
mandatperioden 2023 2026. 

Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för en 
förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan 
omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan. 
För varje kommun tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda 
kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför ny 
mandatperiod. Aktualiseringsprövning sker under 2024 samt under överenskommelsens 
sista år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Missiv  överenskommelse om samverkan för regional utveckling 
Förslag  samverkansavtal för regional utveckling 2023-2026 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23 § 22 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026  
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelsen om regional 
utveckling 2023-2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling.  

Från Nordmalings kommun vill vi skicka med att kommunerna bör få bestämma nivån 
på arvoden om kostnaderna för arvodena tas från kommunernas avgift till Region 
Västerbotten. Vi anser också att nivån på arvodena bör vara låg om personerna som ska 
arvoderas redan har heltidsarvoden som politiker. 

 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag med det medskick som 
kommunstyrelsen föreslår 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överenskommelsen om regional utveckling 2023-2026 med tillhörande 
samverkansavtal för regional utveckling.  

Från Nordmalings kommun görs även medskicket att kommunerna bör få bestämma 
nivån på arvoden om kostnaderna för arvodena tas från kommunernas avgift till Region 
Västerbotten. Vi anser också att nivån på arvodena bör vara låg om personerna som ska 
arvoderas redan har heltidsarvoden som politiker. 

_____ 

Skickas till: Region Västerbotten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 67 Dnr 2022-000126106 

Godkännande av inrättande av delegation för utbildning samt val av 
ledamot 

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 februari avskaffade regionala utvecklingsnämnden beredningen för utbildning 
och kompetensförsörjning (BUK), till följd av Regionfullmäktiges beslut att anta en ny 
förtroendepersonsorganisation. Primärkommunala beredningen har sett över vilka 
verksamhetsdelegationer som ska finnas i samverkansorganisationen under 
primärkommunala beredningen. En delegation för utbildning föreslås inrättas så snart 
som möjligt under 2022 för att överta delar av uppdraget från beredningen för 
utbildning och kompetensförsörjning. En uppdragsbeskrivning som beskriver denna 
delegations verksamhet finns framtaget och kommer att antas av primärkommunala 
delegationen.  

Region Västerbottens förslag är att BUK ersätts av en delegation för utbildning 
bestående av förslagsvis en nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per 
kommun, samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. Delegationen och dess 
nätverk av skolchefer, samt gymnasienätverket, fångar upp de frågor som BUK och 
tidigare Utbildningsdelegationen har hanterat, och säkerställer en fortsatt god 
samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens län. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Missiv  inrättande av delegation för utbildning 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23 
Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige inrättar en delegation för utbildning inom överenskommelsen om 
samverkan för regional utveckling 2019-2022. Delegationen ska organisatoriskt vara 
placerad i Region Västerbottens samverkansorganisation inom regional utveckling, 
underställd primärkommunala beredningen och inrättas under 2022.  

Barn- och utbildningsutskottets ordförande, Anna-Karin Nilsson (M), väljs som 
ledamot till delegationen för utbildning för Nordmalings kommuns räkning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

En delegation för utbildning inrättas inom överenskommelsen om samverkan för 
regional utveckling 2019-2022. Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region 
Västerbottens samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd 
primärkommunala beredningen och inrättas under 2022.  

Barn- och utbildningsutskottets ordförande, Anna-Karin Nilsson (M), väljs som 
ledamot till delegationen för utbildning för Nordmalings kommuns räkning. 

_____ 

Skickas till: Region Västerbotten 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 68 Dnr 2022-000008113 

Avsägelse av politiskt uppdrag 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Följande avsägelser har inkommit:  

Carin Ahlfeldt (S), ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i samtliga utskott 
(avsägelse och val för utskotten genomförs i kommunstyrelsen) 

Monica Jonsson (FD), ledamot i kommunstyrelsen 

Tomas Johansson (FD), ersättare i kommunstyrelsen 

Anna-Britt Coe (V), ledamot i kommunstyrelsen 

Anders Magnusson (S), ledamot i Myndighetsnämnden 

Beslutsunderlag 

Avsägelser från Carin Ahlfeldt, Tomas Johansson, Monica Jonsson, Anders Magnusson 
och Anna-Britt Coe. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelser för Carin Ahlfeldt, Tomas Johansson, Monica Jonsson, Anders Magnusson 
och Anna-Britt Coe godkänns. 

_____ 

Skicka till: berörda ledamöter, samt kommunstyrelsen för behandling av avsägelse och 
val till utskott 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 69 Dnr 2022-000007113 

Fyllnadsval - kommunstyrelse, utskott, beredning och råd 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Fyllnadsval med anledning av avsägelserna i föregående paragraf ska genomföras, 
Detta innefattar två (2) ersättarplatser i kommunstyrelsen och två (2) platser för 
ledamöter i kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna meddelar att de avvaktar valet av ledamot till Myndighetsnämnden, 
det gör även Vänsterpartiet avseende ersättarplats i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelser § 68  

Förslag under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Kerstin Sjöström (C) presenterar partiernas förslag enligt 
följande: 

Ulf Johansson, (C), ledamot kommunstyrelsen 
Viktor Krutrök, (V), ledamot kommunstyrelsen  
Pernilla Nylander, (C), ers. kommunstyrelsen 
Susanne Hansson, (M), ers. kommunstyrelsen 
Anders Magnusson, (S), ers. kommunstyrelsen 
 
Vänsterpartiet ger förslag på ersättare i kommunstyrelsen vid senare tillfälle. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Valberedningens förslag fastställs enligt ovan. 

_____ 
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Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 70 Dnr 2022-000206113 

Val till Carl Wikströms Stiftelse 

Sammanfattning av ärendet 

Omval av ledamot Gunila Lundström (C), och ersättare Chatarina Gustafsson (M) i Carl 
Wikströms Stiftelse ska genomföras.  

Omval av lekmannarevisor Hardy Eriksson ska också genomföras.  

Beslutsunderlag 

Carl Wikströms Stiftelse, kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Omval av ledamot Gunila Lundström (C), ersättare Chatarina Gustafsson (M) samt 
lekmannarevisor Hardy Eriksson genomförs för perioden fram till och med den 30 juni 
2024. 

_____ 

Skickas till: Rolf Eriksson, omvalda enligt ovan 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 71 Dnr 2022-000009739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2022 

Sammanfattning av ärendet 

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

Enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
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. 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 enligt SoL 1 kvartalet 2022-03-31 

Protokollsutdrag 2022-05-24 § 71 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2022-03-31 överlämnas till 
kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2022-03-31 anses överlämnade till 
kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 

Skickas till: Socialchef, IFO-chef 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-06-27
Sida

32(49)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 72 Dnr 2022-000010739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

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

Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över 
hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Utskottet ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet 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 

Protokollsutdrag 2022-06-07 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1 2022-03-31 
Protokollsutdrag 2022-05-24 § 72 
 

Kommunstyrelsens förslag  
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2022-03-31 överlämnas till 
kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2022-03-31 anses överlämnad till 
kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS. 
_____ 
Skickas till: socialchef, ansvarig handläggare 
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§ 73 Dnr 2022-000140739 

Interpellation - Sektor omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs efter kommunfullmäktiges godkännande av Anna-Britt 
Coe (V): 

"Under flera år har Nordmalings kommun jobbat hårt för en budget i balans. I 2021 
årsredovisning har kommunen en stor överskott och ekonomi har förstärkt för andra år i 
rad. Dock den ekonomisk situation är inte lika bra bland alla sektorn. Social sektorn 
återigen lyser fram med sitt negativ resultat. Från majoritetens håll hör vi nästan enbart 
om lösningar som innebära sänkt budget och minskat personal. Men det verkar som det 
finns andra (kostsamma) problem som inte gå att åtgärda bara med sänkt budget och 
minskat personal.    

1.Inför den senaste kommunstyrelse fick ledamöter veta att ett trettiotal medarbetare in 
IFO har slutat under de senaste 3 år. Detta tyder på en allvarlig situation in arbetsmiljö. 
Dessutom betyder det en stor kostnaden med avgång, avveckling, rekrytering och 
omboardning av personal. Vad är anledning för den situationen? Varför har den 
situation inte behandlas i Kommunstyrelse förrän nu?  Hur kommer den åtgärdas? 

2.För några veckor sedan rapporterade Västerbottens-Kuriren att Nordmaling och 
Vännäs kommun har största andel timvikarier inom äldreomsorg. Läsare fick förklaring 
från tjänstpersoner vid Vännäs kommunen men inte vid Nordmalings kommun. Vad är 
anledning till den situationen? Är den ökat andel timvikarier en del av hyrpersonal för 
att täcka vakant tjänster (som sjuksköterska) eller är det två olika saker? Är det 
kommunens policy att prioritera timvikarier över fastanställda eller har kommunen helt 
enkelt svårt att rekrytera fast anställd inom äldreomsorg?  

3.När det gäller hemtjänsten, hur garanteras att den service som erbjudas genom LOV 
och den kommunala verksamheten är av likvärdig kvalitet?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 

"1. Det är riktigt att det varit en stor omsättning på medarbetare inom IFO. Det har 
bland annat skapat kostnader för rekrytering och upplärning. I glappen mellan det att en 
medarbetare slutat och en ny börjat har konsulter använts. Det har i sin tur gjort att det 
förebyggande arbetet blivit lidanden och stannat upp. Det har skapat större 
sammanlagda placeringskostnader som följd. Under längre perioder har orsaker som lön 
och inte tillräckligt metodstöd/arbetsledning/arbetsmiljö angivits som skäl då 
medarbetare slutat. 
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För att motverka de följder som detta drar med sig behövde arbetsgivaren grunda 
ledarskapet och förändra strukturen i arbetet så att medarbetare väljer att stanna kvar i 
tjänst. Strukturen behövde förändras på tre sätt: Förstärkt ledarskap, bättre 
metodstöd/mentorskap och säkrare lokaler. Därutöver behöver en flerårig handlingsplan 
för löneutvecklingen upprättas. Detta arbete startade i och med att en ny Ifo-chef 
rekryterades och att samverkan med arbetstagarorganisationerna stärktes. Nya riktlinjer 
skapades och politiken beslutade i enlighet med dessa. Parallellt startade en stor 
genomlysning av verksamheten med att företagshälsovården gick in och intervjuade 
medarbetare, startade workshops och utöver det stärktes rehabiliteringsprocessen av 
sjukskrivna med stöd av HR-strateg. 

Resultatet av det stora arbetsmiljöarbetet visade att ett närmare chefsstöd behövdes. I 
den analysen framkom att verksamheten nu är så omfattande att en biträdande Ifo-chef 
samt att fyra förstesekreterare behövdes tillsättas. Kommunstyrelsen fattade under våren 
beslut om en biträdande Ifo-chef. De arbetsledande förstesekreterarna fördelades i 
facklig samverkan och dialog med sociala utskottet med två på barn och unga, en för 
vuxna och missbruk samt en för biståndsenheten. Ingen ökad kostnad för 
förstesekreterarna behövdes utan det löstes genom en omfördelning i 
medarbetarstrukturen. 

Varför kommunstyrelsen först under våren får till sig information angående situationen 
på Ifo beror på att genomlysningen av Public Partner hittills inte har kunnat hanteras 
tillräckligt snabbt på grund av chefs- och medarbetarbyten. Nu har den nye Ifo-chefen 
tillsammans med socialchef kunnat analysera och processa frågorna och medarbetarna 
har gjorts till medaktörer i arbetsmiljöfrågorna. Det är resultatet av det arbetet som gjort 
att kommunstyrelsen under våren haft något att ta ställning till. Sociala utskottet har 
haft underhandsinformation under hela processen och kunnat ta nödvändiga 
ställningstagande. 

2. När det gäller att svara på frågor från media så ställer sektor omsorg upp utifrån att 
det är viktigt att kunna svara på frågor om verksamheten. Vad anledning är till att inte 
det publicerades något svar från tjänstepersoner från Nordmaling är oklart. Det är media 
som styr över den delen. Det är viktigt att skilja på sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal när det gäller olika typer av mätningar när det gäller timvikarier. Dels så 
är det näst in till omöjligt att timanställa en sjuksköterska så fokus är på övrig 
vårdpersonal i nära vårdarbete. Frågan hintar om att timanställda har ökat inom vården. 
Det är inte sant. Andelen timanställd omsorgspersonal har minskat drastiskt i 
förhållande till tillsvidareanställda i Nordmalings kommun. Det är inte kommunens 
policy att prioritera timvikarier över fastanställda. Svårigheter att rekrytera finns. 
Anledningen till att andelen timanställda i Nordmaling har minskat drastiskt är att 
boenden har lagts ned, vilket inneburit att fast personal används till övriga boenden och 
behovet av vikarier minskat. Dessutom har ett helt nytt budget - och uppföljningssystem 
implementerats för bättre planering. 
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Minskningen av andelen vårdtimanställda i Nordmaling har bidragit till att 
Socialstyrelsen har beviljat prestationsmedel till Sektor omsorg på 6,7 Mkr. Pengarna 
utbetalas under försommaren 2022 för att fördela under 2022 och 2023. Sökta medel 
var 2 Mkr. Inom parentes kan nämnas att Vännäs kommun, som vi jämförs med i 
tidningsartikeln, inte fick några medel alls då deras andel inte minskat i den omfattning 
som krävdes för att få prestationsmedlen. 

3. Varje år avkrävs leverantörer av LOV-tjänster att lämna in en verksamhetsberättelse 
och en berättelse kring hur kvalitetskraven har uppfyllts. Dessa redovisas till sociala 
utskottet. I kolada.se redovisas en samlad bild över hur omsorgstagare uppfattar 
omsorgen inom hemtjänsten. Där kan avläsas att hemtjänstmottagare i Nordmalings 
kommun svarar att de upplever omsorgen väl och det representerar gröna siffror som 
motsvarar att Nordmaling ligger bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige. Även om 
LOV-företagen har färre än hälften av alla omsorgstagare i hemtjänsten skulle siffrorna 
ändå varit försämrade om LOV företagen inte presterade med bra kvalitet. Andelen 
omsorgstagare i privata LOV-företag är för stor för att inte påverka siffrorna positivt i 
det resultat som presenteras. Alltså är LOV-företagens kvalitet att förstå som minst lika 
bra som kommunens egen hemtjänst". 

Beslutsunderlag 

Interpellation- Social sektor, Anna-Britt Coe (V) 

Svar på interpellation - Madelaine Jakobsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten anses avslutad. 

______ 
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§ 74 Dnr 2021-000137808 

Svar på motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun och 
kommunens föreningsliv 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) har anmält följande motion:  

och vi kan börja leva ett mera normalt liv. Ett problem som börjat uppmärksammas allt 
mer är ungdomarnas ökande stillasittande. Den utmaning föreningslivet står inför när 
samhället öppnar upp igen är att locka tillbaka de barn och ungdomar som tidigare varit 
aktiva, och förhoppningsvis även rekrytera nya deltagare.  

Vi föreslår att Nordmalings kommun undersöker föreningslivets möjligheter och 
intresse för ett organiserat samarbete mellan föreningarna och kommunen, och då 
kanske framförallt skolan. Samarbetet kan ta olika former, men några uppenbara 
möjligheter är naturligtvis; 

 

aktiviteter under skollov 

Syftet med samarbetet är att försöka locka kommunens barn och ungdomar till 
organiserade fysiska aktiviteter och god kamratskap i föreningslivet.  

Det problem som naturligtvis finns hos föreningarna är att de flesta ledarna är på sina 
arbeten under dagen när skolan är igång. Men om föreningarna får en ersättning för sitt 
deltagande kanske detta går att lösa. Kommunen kan också på detta sätt stödja 
föreningar som har fått det ekonomiskt tufft under pandemin.  

Vi föreslår därför: 

tt Nordmalings Kommun undersöker möjligheterna för ett samarbete mellan 
kommunen och föreningslivet enligt ovan  

deltagande föreningar genom egna medel, statsbidrag eller samarbete med RF-  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-09 

Tjänsteskrivelse, kultur - och fritidschef 

Protokollsutdrag 2021-04-12 
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Motion, Jörgen Forsgren (L) 

 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige anser motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun och 
kommunens föreningsliv besvarad. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen- Samarbete mellan Nordmalings kommun och kommunens föreningsliv anses 
besvarad. 

______ 

Skickas till: ansvarig handläggare, motinären 
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§ 75 Dnr 2021-000025812 

Svar på motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har anmälts av Monica Jonsson (FD): 

"Vi har i Nordmaling en tämligen stor rörelse kopplad till idrottande. Det är ofta en stor 
utmaning för många att ta del av detta, då mycket av utrustningen är, och kan vara 
kostsam för föräldrar att erbjuda.  

Beskrivning 

Vi Fria Demokrater ser en stor möjlighet att skapa en fritidsbank i Nordmaling. En 
Fritidsbank fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar, där alla gratis 
kan låna utrustning. Det hela bygger på samverkan med lokala aktörer och kommunen.  

Detta skulle möjliggöra att fler barn och ungdomar får möjligheten att prova på en 
mängd olika sporter, vilket i sig bidrar till ökat välmående bland de unga, samt tar bort 
en stor del av den problematik som finns för många av föräldrar med begränsade medel.  

För den enskilde medborgaren så skulle det innebära att använda, riktig 
idrottsutrustning får komma andra till nytta, som då lämnas in och kan återbrukas. 

Förslag till beslut   

Att: Nordmalings kommun upprättar en uthyrnings verksamhet. 

Att: Med fördel koppla till befintlig verksamhet som finns redan idag." 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Protokollsutdrag 2021-02-15 
Motion, Monica Jonsson (FD) 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige bifaller motionärens ändringsyrkande, att en utredning för att 
undersöka förutsättningarna för att starta en uthyrningsverksamhet för sport- och 
fritidsutrustning inleds. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Förslaget, att en utredning för att undersöka förutsättningarna för att starta en 
uthyrningsverksamhet för sport- och fritidsutrustning inleds, bifalles. 

 

______ 
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§ 76 Dnr 2021-000126829 

Svar på motion - Mountainbikecykling 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har anmälts av Jörgen Forsgren (L): 

" Cykla stigar och terräng med mountainbike har under de senaste åren blivit en succé i 
Sverige. Sporten fortsätter att växa som aldrig förr. I Sundsvall finns stora planer på 
mountainbikesatsning i kombination med turism. Arenan med park kommer att vara 
lokaliserad uppe på Södra berget. Järvsö har haft mountainbikecykling en längre tid 
men då i form av downhill. Under 2020 började man skapa flera stigar/banor som är 20 
km långa, där man erbjuder olika svårighetsgrad för stigcykling då man ser att den 
grenen inom mountainbike växer. Deras mål är att kunna bygga 60 km stigar/banor med 
olika svårighetsgrader, där fokus ska vara att rikta sig till familjer och nybörjare på 
mountainbikecykling. Idag besöker många familjer orter som erbjuder stigcykling. I 
Örnsköldsvik utvecklas ett område med cykelleder som kommer att officiellt invigas 
den 22/5 2021. Denna satsning gör Örnsköldsviks kommun tillsammans med Allmänna 
arvsfonden och en cykelklubb.   

I vår kommun finns det många miljöer som skulle kunna vara lämpliga för en sådan 
satsning.  Är det inte dags för Nordmaling att hänga på denna populära sport som 
engagerar personer i alla åldrar? 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:  

Att Nordmalings kommun undersöker förutsättningarna för att tillskapa ett  

område som passar för att utveckla en arena för mountainbikecykling". 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse, kultur - och fritidschef 
Protokollsutdrag 2021-04-12 
Motion - Mountainbikecykling 
 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige bifaller motionen - mountainbikecykling. 
 
Yttrande under sammanträdet 
Jörgen Forsgren (L), Madelaine Jakobsson (C) 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L), Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - Mountainbikecykling bifalles. 

______ 

Skickas till: motionären, ansvarig handläggare 
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§ 77 Dnr 2021-000139292 

Svar på motion - Utveckling av området kring Norrskenshallen 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) anmäler följande motion: 

Nordmalings föreningsliv att erbjuda sina aktiva ett utbud av aktiviteter och även stå 
värd för olika arrangemang.  

Vi ser dock möjligheter att utveckla området kring hallen ytterligare.  

Nordmalings Handbollsförening har skickat en ansökan till XL- hjälpen (XL Bygg) om 
hjälp med anläggning av ett Ute-gym i anslutning till Norrskenshallen.  

Det finns stora möjligheter att utveckla området för ytterligare aktiviteter, några möjliga 
exempel av många; 

 
-line hockey  

 
-gym som byggs för att det passa alla åldrar  

 
sbana 

Liberalerna föreslår att Nordmalings kommun utreder tillsammans med Nordmalings 
föreningsliv förutsättningar för utveckling av området kring Norrskenshallen enligt 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande, kommunstrateg 
Protokollsutdrag 2022-04-25 
Protokollsutdrag 2021-04-12 
Motion, Jörgen Forsgren (L) 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motion - Utveckling av området kring Norrskenshallen. 

 

Förslag under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L) yrkar bifall till motionen 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - Utveckling av området kring Norrskenshallen bifalles. 

_____ 

Skickas till: motionären, ansvarig handläggare  

Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-06-27
Sida

44(49)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 78 Dnr 2022-000205829 

Anmälan av medborgarförslag - Diskgolf 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att använda a det gamla elljusspåret för diskgolf, i stället för 
nuvarande placering vid fotbollsplanen i Nordmaling har inlämnats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Diskgolf 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Diskgolf överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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§ 79 Dnr 2022-000224312 

Anmälan av medborgarförslag - Gång- och cykelväg Levar mot Järnäs 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med förslag om att anlägga en gång- och cykelväg från Levar i 
riktning mot Järnäs har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg Levar mot Järnäs 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg Levar mot Järnäs överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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§ 80 Dnr 2022-000254024 

Revidering av arvodesreglemente för mandatperiod 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod behöver arvoden för förtroendevalda politiker fastställas. 
Det är det sittande kommunfullmäktige som beslutar om de nivåer och regler som ska 
gälla för kommande mandatperiods förtroendevalda. En parlamentariskt tillsatt 
beredning har jobbat med revidering av nu gällande arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 

Utredning, kommunsekreterare 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag till arvodesreglemente, parlamentarisk beredning 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till arvodesreglemente med tillägg att även ej 
tjänstgörande ersättare har rätt till förlorad arbetsinkomst. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Billy Moström (S), Kerstin Sjöström (C) och Anna-Britt Coe (V)   

 

Förslag under sammanträdet 

Billy Moström (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att tydliggöra underlagen för 
beräkning av föreslagen ny ersättning för ordförande och viceordföranden när 
justeringsarvode och ersättning för beredning  

Kerstin Sjöström (C) bifaller förslaget om återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag 
samt Billy Moströms yrkande om återremiss. 

Ordförande inleder med frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde eller 
återremitteras. 

Ordförande finner genom acklamation att ärendet ska återemitteras. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Revidering av arvodesreglemente för mandatperiod 2022-2026 återremitteras för att 
tydliggöra underlaget för uträkning av ersättning för inkluderad ersättning för 
presidieberedning och justeringsarvode. 

Ärendet behandlas vid kommande kommunfullmäktige. 

_____ 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-06-27
Sida

48(49)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 81 Dnr 2022-000058009 

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

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som inte har beslutats senast ett (1) år efter anmälan 
i kommunfullmäktige ska återigen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om 
handläggning ska fortgå eller ej.  

Under dagens sammanträde fanns inga sådana medborgarförslag eller motioner att 
redovisa. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-06-27
Sida

49(49)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  
RANDI LINDSTRÖM  
Bengt Joel Billy Moström 

 

 

§ 82 Dnr 103088 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelande redovisas kommunfullmäktige: 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220411 

Protokoll Länssamerkansgruppen 220506 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220509 

Skrivelse Synskadades riksförbund, dokid 104412 

________ 

 

 




