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Beslutande: 
 Madelaine Jakobsson (c), ordförande §§-128-138, 140-164 
 Kerstin Sjöström (c) 

Ulf Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Alexander Landby 
Johansson (c) 
Ann-Kristin Strandman (c) 
Petronella Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Anders Jonsson (c) 
Chatarina Gustafsson (m) 
Anna-Karin Lundberg (kd) 
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Billy Moström (s), §§ 128-145, 161-163 
Anders Olsson (s) 
Monica Jonsson (FD), §§ 128-145, 147-152, 154-156, 161-163 
Anna-Britt Coe (v) 
Mikael Larsson (sd) 
Gerd Lindgren (s), tjänstgörande ersättare för Billy Moström (s) §§ 146-
160, 164 
Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Grethel Broman (s) §§ 
146, 153, 157-160, 164 
Tomas Johansson (FD), tjänstgörande ersättare för Monica Jonsson (FD), 
§§ 146, 153, 157-160, 164 

 
 
Ej beslutande: 
 Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 
 Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare §§ 128-145, 161-163 

Randi Lidström (c), ej tjänstgörande ersättare §§ 128-145, 147-152, 154-
156, 161-163 
Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare §§ 128-145, 147-152, 
154-156, 161-163 

 
Övriga: 
 Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 132-134, 140-141 

Fredrick Berglund, tillförordnad barn- och utbildningschef, §§ 132, 140-
141, 160 

 Andreas Witt, socialchef, §§ 132, 140-145 
 Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 132, 140-141, 148-149 
 Robert Hansson, vd VAKIN, §§ 131, 135-138 
 Mikael Bergström, ekonomichef VAKIN , §§ 131, 135-138 
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 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare, §§ 150-152 
 Ann-Christin Fjellman, HR-chef, §§ 154-156 
 Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 128 Dnr  

Upprop 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 129 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Anders Olsson (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c). 
Justeringen sker onsdag den 15 juni kl. 14:00. 

 

________ 
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§ 130 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tillägg till ärendelistan har gjorts sedan kallelsen skickades ut:  

Förändrad borgen koncernbolag, se § 133,  

Löneöversyn vårdförbundet, se § 156 

Svar på medborgarförslag - öka bredbandskapaciteten, se § 159. 

Ny linje kollektivtrafik - Djupsjö, se § 160. 

Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, se § 161. 

Kommunchefens anställning, se § 164. 

 

Riktlinje för arrenden tas bort från föredragningslistan, se § 147. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggen och ändringarna godkänns och föredragningslistan fastställs.  

 

_______ 
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§ 131 Dnr 2022-000051006 

Information 

 

Information VAKIN 

Mikael Bergström, ekonomichef VAKIN, och Robert Hansson, VD VAKIN, informerar 
om årets samt kommande års arbete för vatten, avlopp och avfall i Nordmaling, Umeå 
och Vindeln.  

Information från Madelaine Jakobsson (c), ordförande 

Information från nationaldagsfirandet som blev lyckat. Aktiviteterna bestod bland annat 
av cirkusskola och det bjöds på internationell mat. Det var många besökare och ett 40-
tal nya medborgare fick ta emot sitt diplom. Årets Nordmalingsbo, som delades ut för 
sjunde gången, tilldelades Ivan Wikman för sitt engagemang i olika föreningar och 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 132 Dnr 2022-000225042 

Tertialrapport 1, 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Muntlig presentation ekonomichef 
Förslag tertialrapport 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Tertialbokslut 1 2022. 

 

________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Sida 

12(47) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON Grethel Katarina 
Broman  

ANDERS 
OLSSON
 
 

 
 

§ 133 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Muntlig presentation ekonomichef  
Engagemangsbesked från Kommuninvest AB per 2022-05-31 

Kommunstyrelsens förslag till 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. 
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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. 

 

________ 
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§ 134 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 från Nordmaling Vatten och Avfall AB 22022-04-06  
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Presentation ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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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§ 135 Dnr 2022-000251042 

Årsredovisning för Nordmaling Vatten och Avfall AB 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Totala rörelseintäkterna 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 

Årsredovisning NORDVA AB 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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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§ 136 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 

Granskningsrapport NORDVA 2021 
Revisionsberättelse NORDVA 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_____ 
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§ 137 Dnr 2022-000248042 

Årsredovisning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 
2021 

Sammanfattning av ärendet 

Årets verksamhet sammanfattas i upprättad årsredovisning för 2021. Årsredovisningen 
är upprättat enligt gällande lagstiftning och rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

Protokoll årsstämma VAKIN AB 220427 
Årsredovisning VAKIN 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

_______ 
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§ 138 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 

Revisionsberättelse VAKIN 2021 
Granskningsrapport till årsstämman VAKIN 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 139 Dnr 2022-000242106 

Årsredovisning Samordningsförbundet Umeåregionen 2021 och 
beviljande av ansvarsfrihet 

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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 utifrån revisorernas utlåtande. 

________ 

Jäv: Madelaine Jakobsson (c) deltar inte i överläggning eller beslut i ärendet. 
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§ 140 Dnr 2022-000234010 

Strategiska mål i Nordmalings kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 
nära, som beskriver hur Nordmalings kommun vill vara attraktiv och konkurrenskraftig 
i ett framtidsperspektiv om 10 år.  

Det fortsatta arbetet förtydligade visionsarbetet med utarbetade av övergripande 
strategiska mål vilka illustrerade viktiga delar för att uppfylla visionsarbetets perspektiv 
bestående av; kultur & fritid, hållbarhet, företagsklimat, läge & livsmiljö samt 
infrastruktur.   

Beslutsunderlag 

Underlag från respektive utskott 
Presentation – Strategiska mål Nordmalings kommun 2022 - kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledningsgruppen ges i uppdrag att förädla arbetet enligt Presentation – Strategiska mål 
Nordmalings kommun 2022-kommunstyrelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 
27 juni 2022.  

Arbetet syftar till att tydliggöra kommunstyrelsens arbete och måluppföljning 2022 
avseende Vision 2031 – Nordmaling är nära. 

 

________ 

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen 
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§ 141 Dnr 2022-000233010 

Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 
nära. För att möjliggöra implementering av visionen har ett styrkort utvecklats som 
tydliggör betydelsefulla områden för måluppfyllnad. Den hållbara utvecklingen 
illustreras på flera sätt i styrkortets utformning. Även visionsarbetet och 
verksamhetsplanen illustrerar betydelsen av att Nordmalings kommun prioriterar 
ekologisk- social och ekonomisk hållbarhet. Länsstyrelsen Västerbotten, Region 
Västerbotten och Umeåregion stödjer kommunernas arbete med att implementera 
Agenda 2030 i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Kolada-jämföraren 
Utredning – Agenda 2030 kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag 2022-05-23 § 59 
Protokollsutdrag 2022-05-24 § 67 
Protokollsutdrag 2022-05-25 § 62 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledningsgrupp fortsätter arbetet med den hållbara utvecklingen och prioriterar 
beskrivna utvecklingsområden för att möjliggöra ökad måluppfyllnad. Återrapportering 
sker till kommunstyrelsen den 7 november 2022.  

 

_________ 

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen 
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§ 142 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 beslut 

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

 

_______ 
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§ 143 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 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

________ 
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§ 144 Dnr 2022-000135739 

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

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 mars 2022 lämnades ett medborgarförslag att Nordmalings kommun upphandlar 
välfärdsteknik i form av läkemedelsrobotar till berörda boenden i kommunens 
(äldre)omsorg. 
 
Den tidsbesparing i personalresurs som kan bli aktuella representerar den ökade 
kostnaden som robotarna för med sig. Det innebär att det inte blir någon 
kostnadsökning för sektorn att införa läkemedelsrobotar. 
 
Förslaget ligger inom ramen för vision 2031 genom bland annat att Nordmaling ska 
vara den bästa kommunen att leva och bo i, Nordmalings kommun är trygg och 
tillgänglig för alla. Läkemedelsrobotar är inte aktuella för särskilda boenden då 
vårdtagarna bedöms ha stöd vid medicingivning av personal. Inom ordinärt boende 
(hemtjänst) är det möjligt där vårdtagare har förmåga att själv ta sin medicin 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning - svar på medborgarförslag - upphandla teknik och frigöra tid inom 
(äldre)omsorgen 
Protokollsutdrag 2022-05-24 § 73 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 46 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

 

________ 
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§ 145 Dnr 2022-000237021 

Sommaravtal för vårdpersonal 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i stora delar av Sverige men också i Västerbotten har svårt att rekrytera 
semestervikarier inom omsorgen. Nordmalings kommun är inget undantag. 
Kranskommunerna runt Nordmaling har ersättningsnivåer över kollektivavtalade nivåer 
som ersättning om semester flyttas eller om arbetstiden behöver förskjutas eller ersättas 
högre för att ta ett arbetspass. Arbetsgivaren kan leda och fördela men det blir svårt att 
göra det när andra kommuner erbjuder väsentligt högre ersättningar. Många väljer då 
istället att arbeta i andra kommuner. Utifrån de omständigheterna föreslår sektorn att ett 
sommaravtal för omvårdnadspersonal tillskapas i sektor omsorg under sommaren 2022. 
Kostnaden beräknas till 520.000 kronor. Sommaravtalet riktar sig både till 
tillsvidareanställda men också till vikarier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning sommaravtal för vårdpersonal 
Erbjudande till omvårdnadspersonal i Nordmaling sommaren 2022 
Protokollsutdrag 2022-05-24 § 74 

Kommunstyrelsens beslut 

Efter erforderliga fackliga förhandlingar införa ett sommaravtal för 
omvårdnadspersonal under sommaren 2022 i enlighet med föreslaget sommaravtal med 
tillägg att de som arbetar 8 veckor i sträck tilldelas en bonus á 8 000 kronor.  

 

________ 
Beslutet skickas till: Socialchef, verksamhetschef sektor omsorg 
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§ 146 Dnr 2022-000222616 

Plan för samhällsorientering 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska 
varje kommun säkerställa att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering.  

Kommunen är skyldig att ha en plan för samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare (SFS 2010:1138). Förordningen föreskriver endast att innehåll och 
omfattning ska framgå. Planen ska revideras när det finns behov av det och ska då tas 
hänsyn till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat. Planens omfattning ska 
vara minst 100 timmar och beskriva tidsperiod och flexibilitet för pågående 
samhällsorientering i förhållande till individen.  

Om kommunen har uppdragit åt andra att utforma planen och anordna 
samhällsorienteringen ska planen godkännas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Protokollsutdrag 2022-05-23 § 54 
Förslag - SO-plan Nordmaling 
SO-plan Storuman 
Rekommendation planer för samhällsorientering 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Nordmalings kommuns plan för samhällsorientering. 

 

_______ 
Beslutet skickas till: Chef för arbetsmarknad- och integrationsenheten  
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§ 147 Dnr 2021-000418261 

Riktlinje för arrenden 

 

Ärendet tas bort från föredragningslistan, se § 130. 

 

_______ 
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§ 148 Dnr 2019-000257434 

Riktlinje för jakträtt på kommunalt ägd mark 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet fattade 2017-04-24 § 63 beslut att jakt i första hand ska utarrenderas 
till närliggande större område, så som viltvårdsområde eller en gemensam jaktklubb. 
Beslutet upphävdes därefter efter överklagan. 

Allmänna utskottet fattar utifrån det 2017-11-13 § 159 beslut att jakt på kommunal 
mark fortsätter till och med 2019 enligt gällande avtal samt att samhällsbyggnadschefen 
får uppdrag att ta fram riktlinjer för jakt på kommunal mark. 

Förslag till riktlinjer för jakt på kommunalt ägd mark i Nordmalings kommun 
avhandlas i allmänna utskottet 2022-05-23 § 60 och överlämnas utan förslag till beslut 
till kommunstyrelsen med uppdraget att utreda tidsaspekt och prisbild innan hantering 
av kommunstyrelsen sker den 7 juni. 

Beslutsunderlag 

Förslag Riktlinjer för jakt på kommunal mark Nordmalings kommun rev. 220531.  
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Utredning - riktlinje för jakträtt på kommunalt ägd mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinjer för jakt på kommunal mark i Nordmalings kommun samt att avtalet med 
den kommunala jaktklubben sägs upp att upphöra att gälla från och med 1 juli 2023. 

 

________ 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadschef, kommunens jaktklubb 
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§ 149 Dnr 2022-000229311 

Lokal trafikföreskrift -  Hastighetsreglering Kungsvägen/Artedi 

Sammanfattning av ärendet 

Lokal trafikföreskrift hastighetsreglering 30 km/h korrigeras med avseende på tid under 
dygnet hastighetsregleringen är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Protokollsutdrag 2022-05-23 § 61 
Förslag lokal trafikföreskrift om hastighet Kungsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta den korrigerade lokala trafikföreskriften avseende hastighetsreglering förbi 
skolområdet Artediskolan.  

 

_________ 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadschef 
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§ 150 Dnr 2022-000252 

Tillsynsavgifter gröna näringar, sektor samhällsbyggnad 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett dialogmöte mellan Nordmalings kommun, Länsstyrelsen 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. 

Beslutsunderlag 

Information tillsynsavgifter gröna näringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Ta bort tillsynsavgiften för 2022 och 2023 för objekt inom jord- och lantbruk. 

 

________ 
Beslutet skickas till: Samhällbyggnadschef, miljöinspektörer 
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§ 151 Dnr 2022-000257140 

Information näringslivsutvecklare 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om enkätresultatet gällande 
företagsklimatet i Nordmalings kommun (foretagsklimat.se). Enkäten har legat ute 
januari-mars 2022 för besvarande.  

Generellt tappar Nordmalings kommun i sammanfattande omdöme utifrån enkätsvaren. 
Nordmaling är den kommun som tappar mest i resultatet av närliggande kommuner i 
länet.  

Prioriterade åtgärder som företagarna i kommunen efterfrågar i enkätsvaren är fler 
bostäder samt bättre förståelse för företagande bland kommunens beslutsfattare samt 
snabbare handläggningstid. 

Conny Nordendahl informerar om att enkätresultatet kommer analyseras och tanken är 
att koppla samman enkätresultatet med den kommande näringslivstrategin. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 152 Dnr 2022-000042149 

Näringslivsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

En ny näringslivsstrategi behöver tas fram som är anpassad efter kommunens vision - 
Nordmaling är nära och efter nya förutsättningar och utmaningar i ett större 
sammanhang. Den nya strategin beräknas ha en livslängd om åtminstone fem år framåt 
och planeras vara färdig och implementerad runt årsskiftet 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 
Utredning – Näringslivsstrategi 
Muntlig redogörelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Gå vidare med något av de två redovisade förslagen/offerterna samt därtill tillskjuta 300 
000 kr till genomförande av processtöd för utarbetande av ny näringslivsstrategi. Vald 
leverantör av process presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 27 juni 2022. 

 

_______ 

Beslut skickas till: Näringslivsutvecklare 
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§ 153 Dnr 2022-000214865 

Förslag på konstverk för Nordmalings kommuns folkhälsopris 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Folkhälsorådets förra sammanträde väcktes iden av rådet att föreslå 
kommunstyrelsen att köpa in ett lokalt konstverk som kan visa upp årets samt alla 
kommande pristagare av Nordmalings kommuns folkhälsopris. Rådets tanke är att 
konstverket ska finnas tillgängligt och synligt för allmänheten. Folkhälsorådet 
kontaktade några av kommunens konstnärer/företag för att få förslag på ett konstverk 
samt prisförslag. Under dagens sammanträde diskuterar folkhälsorådet igenom de 
förslag som konstnärerna lämnat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Folkhälsorådet 220505 § 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till ledningsgruppen för att se över möjligheterna för ett 
konstverk som uppmärksammar alla de priser som Nordmalings kommun delar ut i alla 
kategorier och återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag.  

 

_______ 
Beslutet skickas till: Folkhälsorådet, ledningsgruppen 
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§ 154 Dnr 2022-000230026 

Riktlinje för visselblåsarfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, trädde i kraft i 
december 2021. För kommuner av Nordmalings storlek ska rutin och 
rapporteringskanaler vara på plats senast den 17 juli 2022. 

Visselblåsarfunktionen är en möjlighet för anställda att uppmärksamma 
kommunledningen på missförhållanden i verksamheten. Samtidigt uppmärksammas 
kommunledningen på var missförhållanden kan finnas. Rapporteringen ska avse 
missförhållanden som är av allmänintresse att det kommer fram.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering och utredning 
av inkomna rapporteringar.  

Frågan kring visselblåsarfunktion i Nordmalings kommun efterfrågades i en motion 
som lämnades av Fria Demokraterna år 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 
Utredning - riktlinje för visselblåsarfunktion 
Förslag - riktlinje för visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinje för visselblåsarfunktion. 

 

_______ 
Beslutet skickas till: HR-enheten 
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§ 155 Dnr 2022-000253026 

Riktlinje för distansarbete 

Sammanfattning av ärendet 

HR-enheten har upprättat förslag till riktlinje för distansarbete.  

Riktlinjen är en del av att Nordmalings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, då 
distansarbete kan locka fler och andra kompetenser till kommunen.  

När medarbetare beviljas att arbeta på distans, har närmaste chef ansvar för att följa upp 
att önskat arbetsresultat uppnås och att arbetet utförs rättssäkert.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 
Utredning - riktlinje för distansarbete 
Sveriges Kommuner och Regioner, Cirkulär 21:32, Riktlinjer för distansarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinje för distansarbete. 

 

_______ 
Beslut skickas till: HR-enheten 
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§ 156 Dnr 2022-000275024 

Löneöversyn Vårdförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Under flera år har omsättningen av sjuksköterskor varit hög. Vid en jämförelse av 
månadslön för sjuksköterskor med övriga kommuner i Västerbottens län har 
Nordmalings kommun den lägsta medel- och medianlönen för yrkeskategorin.  

Med vetskap om lönenivåer och personalomsättning, samt att de senaste årens 
löneutrymme varit som högst 2,5 % för yrkeskategorin, behöver utrymmet ökas till 
åtminstone 3,5 %.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chef 
Utredning - löneöversyn Vårdförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillskjuta medel om 200 000 kronor till HSL-enheten och 25 000 kronor till elevhälsan, 
för att kunna öka lönenivåerna på sjuksköterskor och skolsköterskor.  

 

________ 
Beslut skickas till: HR-enheten, ekonomienheten, verksamhetschef HSL, socialchef och 
barn- och utbildningschef 
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§ 157 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 arbetat med revidering av nu gällande arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut under sammanträdet: 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att godkänna arvodesberedningens förslag på 
revidering av arvodesreglemente. 
Anna-Britt Coe (V) yrkar att behålla arvodesersättningen enligt 2022-års nivå. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två (2) förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (c) förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja – Madelaine Jakobssons (c) förslag 
Nej – Anna-Britt Coes (v) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Madelaine 
Jakobssons (c) förslag, se omröstningsbilaga 1. 
 
Förslag under sammanträdet: 
Madelaine Jakobsson (c) föreslår att godkänna arvodesberedningens förslag på 
revidering av arvodesreglemente.  
Anna-Karin Lundberg (kd) yrkar på att de partier som har en ersättare men saknar 
ordinarie ledamot i sociala utskottet ska ha rätt till arvodesersättning varje sammanträde 
även om ersättaren är icke tjänstgörande. Det vill säga att bestämmelsen i § 5.6 2 st. ska 
vara kvar i arvodesreglementet. 
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två (2) förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (c) förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja – Madelaine Jakobssons (c) förslag 
Nej – Anna-Karin Lundbergs (kd) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Madelaine 
Jakobssons (c) förslag. Se omröstningsbilaga 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

_______ 
Reservation: Anna-Karin Lundberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Omröstningsbilaga 1, kommunstyrelsen 2022-06-07 § 157 Revidering av 
arvodesreglementet för mandatperioden 2022-2026 

 

Närvaro 

ledamöter 

Partivis    JA NEJ AVSTÅR 

1 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

2 Kerstin Sjöström Centerpartiet X   

3 Petronella Johansson Centerpartiet X   

4 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   

5 Ulf Johansson Centerpartiet X   

6 Randi Lindström Centerpartiet X   

7 Gerd Lindgren Socialdemokraterna X   

8 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

9 Mikael Larsson Sverigedemokraterna  

 

X  

10 Chatarina Gustafsson Moderaterna X   

11 Tomas Johansson Fria Demokraterna  X  

12 Anna-Britt Coe Vänsterpartiet  X  

13 Anna-Karin Lundberg Kristdemokraterna X   

       

Resultat:    10 3  
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Omröstningsbilaga 2, kommunstyrelsen 2022-06-07 § 157 Revidering av 
arvodesreglementet för mandatperioden 2022-2026 

 

Närvaro 

ledamöter 

Partivis    JA NEJ AVSTÅR 

1 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

2 Kerstin Sjöström Centerpartiet X   

3 Petronella Johansson Centerpartiet X   

4 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   

5 Ulf Johansson Centerpartiet X   

6 Randi Lindström Centerpartiet X   

7 Gerd Lindgren Socialdemokraterna X   

8 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

9 Mikael Larsson Sverigedemokraterna X 

 

  

10 Chatarina Gustafsson Moderaterna  X  

11 Tomas Johansson Fria Demokraterna X   

12 Anna-Britt Coe Vänsterpartiet X   

13 Anna-Karin Lundberg Kristdemokraterna  X  

       

Resultat:    11 2  
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§ 158 Dnr 2022-000255109 

Redovisning av kommunala projekt  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun genomför flera parallella projekt och processer för att säkerställa 
kvalitet och utveckling i verksamheterna. Projektstyrning och koordinering är av 
särskild betydelse eftersom aktiviteterna kan påverka flera områden eller enheter i 
organisationen. En förutsättning för måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning är 
effektiva och kvalitativa processer, med möjlighet till kontinuerlig uppföljning. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunala projekt 
Utredning – redovisning av kommunala projekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledningsgruppen fortsätter arbetet med projektuppföljning tillsammans med sektorerna 
och prioriterar beskrivna utvecklingsområden för att möjliggöra ökad måluppfyllnad. 
Återrapportering sker till kommunstyrelsen den 7 november 2022. 

 

________ 
Beslutet skickas till: Ledningsgruppen 
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§ 159 Dnr 2021-000035005 

Svar på medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings 
stadsnät 

Sammanfattning av ärendet 

Den  5 januari 2021 lämnades ett medborgarförslag med förslag om att 
bredbandskapaciteten för Nordmalings stadsnät skulle öka för att möta de ökade 
behoven bestående av bland annat streaming och hemarbete under pandemin.  

Sedan tre veckor tillbaka kan boende i Nordmalings kommun nu få 1gbite/1 gbite med 
en nätavgift på 400 kronor. 

Alla leverantörer har kapacitet till Nordmaling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bredbandssamordnare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses bifallet. 

 

_________ 
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§ 160 Dnr 2022-000270531 

Ny linje kollektivtrafik - Djupsjö 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor utbildning har fått i uppdrag att se över kostnaderna kring skolskjuts med taxi. 
Enligt Nordmalings kommuns Vision 2031 – Nordmaling är nära, ska Nordmaling vara 
den bästa kommunen att bo och leva i, ett led i detta är att öka tillgängligheten för 
medborgare i kommunen. Det är viktigt att som medborgare ges möjlighet att hållbart 
resande till olika servicefunktioner i centrum. En utökning av linjetrafiken med en ny 
tur, Djupsjö, medför också en besparing inom kommunens totala budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tillförordnad barn- och utbildningschef 
Utredning - ny linje kollektivtrafik - Djupsjö 
Avtal 379-6 

Kommunstyrelsens beslut 

Utöka budget med 59 916 kronor för kollektivtrafiken och godkänna ny linje Djupsjö. 

 

________ 
Beslutet skickas till: T.f. barn- och utbildningschef, kollektivtrafiksamordnare 
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§ 161 Dnr 2022-000258181 

Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens organiserade krisstöd är till för allvarliga händelser eller då det av 
omständigheterna i det enskilda fallet är särskilt påkallat. Det finns inga specifika 
lagkrav som reglerar hur ett kommunalt krisstöd ska se ut. 

Krisstöd, tidigare kallat Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), bör enligt 
Socialstyrelsen finnas i varje kommun. Socialstyrelsen har mot bakgrund av sitt 
särskilda krisberedskapsansvar enligt förordning (2015:1052 ) 

Krisstöd är inte tänkt att ersätta det stöd som kommunen och regionens sjukvård är 
ålagda att ge till människor som drabbats på olika sätt inom ramen för sitt ordinarie 
verksamhetsansvar. Krisstödet initieras i samband med en inträffad händelse där 
kommunen, polisen eller räddningstjänsten ansvarar för hanteringen av själva 
händelsen. Krisstödet kan aktiveras vid både större och mindre händelser, men 
avgörande är att händelsen berör många och att det bedöms behövas stödinsatser av 
psykosocial karaktär. Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp och är 
direkt underställd kommunens krisledningsgrupp i de fall denna är inkopplad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Utredning - Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM 
Förslag - Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna riktlinjen för kommunens krisstöd.  

 

________ 
Beslutet skickas till: Kommunstrateg 
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§ 162 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Beslut om att föra talan i allmän domstol, Andreas Witt 

Beslut om att föra talan i allmän domstol, Andreas Witt 

Brådskande ärende - godkännande av förfrågningsunderlag upphandling av hårdgjorda 
ytor godsterminalen Rundvik, Madelaine Jakobsson, dnr 2022-260-269 

Beviljande av fritidsplats av särskilda skäl, Cecilia Karlsson 

Beviljande av fritidsplats av särskilda skäl, Fredrick Berglund 

Beviljande av fritidsplats av särskilda skäl, Fredrick Berglund 

Avslag ansökan om tilläggsbelopp  - Hampnäs gymnasium, Fredrick Berglund, dnr 
2022-189-605 

Allmänna utskottet protokollsutdrag 2022-05-23 § 55 

Allmänna utskottet protokollsutdrag 2022-05-23 § 56 

 

_________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Sida 

46(47) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON Grethel Katarina 
Broman  

ANDERS 
OLSSON
 
 

 
 

§ 163 Dnr 103088 

Meddelanden 

 

Följande meddelande redovisas kommunstyrelsen; 

 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220411 

Protokoll Länssamerkansgruppen 220506 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220509 

Skrivelse Synskadades riksförbund, dokid 104412 

 

________ 
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§ 164 Dnr 2022-000285029 

Kommunchefens anställning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar information i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta anställningen med Ulf Månsson som 
kommunchef. 

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att slutföra förhandlingar och underteckna 
avtal för att avsluta anställning med kommunchef Ulf Månsson. 

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att efter erforderliga förhandlingar utse 
tillförordnad kommunchef samt underteckna avtal med berörd tjänsteperson.  

 

________ 

 

 




