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Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Grethel Broman (s) §§ 32-51, 54-58 och Gerd Lindgren (s) §§ 52-53 
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Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 32-58 
  

Ordförande 
 
MADELAINE JAKOBSSON 

 
§§ 32-51, 54-58 

Ordförande 
 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

 
§§ 52-53 
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Grethel Katarina Broman 

 
§§ 32-51, 54-58 

Justerare 
 
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
§§ 52-53 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-03-13 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2023-03-15 

Datum för anslags 
nedtagande: 2023-04-06 

Förvaringsplats för 
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Närvarande 
 
Beslutande: 
 Madelaine Jakobsson (c), ordförande §§ 32-51, 54-58 
 Anders Jonsson (c) 
 Ann-Kristin Strandman (c) 
 Kerstin Sjöström (c), ordförande §§ 52-53 
 Maria Nyblom (c) 
 Grethel Broman (s) 
 Billy Moström (s) 
 Anders Magnusson (s) 
 Gerd Lindgren (s), tjänstgörande ersättare för Camilla Frostehag (s) 
 Chatarina Gustafsson (m) 
 Maria Myrstener (v) §§ 32-34, 36-40, 42-50, 54-58 

Tomas Johansson (v), tjänstgörande ersättare för Maria Myrstener (v) §§ 
35, 41, 51-53 

 André Öberg (kd) 
 Maria Lundqvist Brömster (L) 
 
Ej beslutande: 

Tomas Johansson (v), ej tjänstgörande ersättare §§ 32-34, 36-40, 42-50, 
54-58 

 Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 
 
Övriga: 
 Jonas Wallin, ekonomichef §§ 36, 38-39, 48 
 Sylvia Orädd, HR-strateg § 37 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 40 
 Maria Syd, kanslichef §§ 42-43 
 Åsa Pålsson Stråe, överförmyndarchef § 44 
 Arvid Lundberg (mp), ordförande överförmyndarnämnden § 44 
 Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare § 45 
 Jan Näs, kultur- och fritidschef § 46-47 

Carola Sundström, AME-chef § 48 
Eva-Lena Wrethén, MAS § 49 
Andreas Nyman, bygg- och miljöchef § 51 
Camilla Gimbergsson, samhällsbyggnadschef §§ 36-37, 50 
Andreas Witt, socialchef, tf. HR-chef, tf. kommunchef 
Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef, tf. kommunchef 
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§ 32 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 

 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2023-03-13
Sida

6(35)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 33 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 

Grethel Broman (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c) §§ 32-
51, 54-58. Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande Kerstin Sjöström (c) 
§§ 52-53. Justeringen sker onsdag den 15 mars kl. 14:00. 

 

_______ 
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§ 34 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på föredragningslistan har upprättats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 35 Dnr 108061 

Information 

Information från tf. kommunchef Andreas Witt: 

- Rekrytering av ny HR-chef har påbörjats. Intervjuer med utvalda kandidater kommer 
ske i april. 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) 

- Medborgarlöftena för 2023-2025 är nu undertecknade. 

 

Information från samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson 

- Dialoger kommer påbörjas under denna vecka gällande uthyrning av Solskenshallen i 
Rundvik. Ärendet lyfts till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 36 Dnr 108854 

Information om nuläge planerade investeringar för 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar ekonomichef Jonas Wallin, 
samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson och t.f. kommunchef Andreas Witt och 
Fredrick Berglund om nuläge kring de investeringar som planerats för 2023. 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar om investeringstakt och finansiering för 2023. 
Investeringarna består bland annat i färdigställande av nya förskolan samt 
komponentutbyte för fastighet där investeringarna kommer genomföras som planerat. 
Gällande verkställandet av politiska beslut gällande investeringar för 2023 ser 
förvaltningen en del utmaningar. Kommunstyrelsen får en redovisning av nuläge 
gällande de i budget beslutande investeringarna.  

Denna informationspunkt återkommer till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 37 Dnr 2023-000006042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
sammanträde 2023. Under dagens sammanträde informerar sektorcheferna kring nuläge 
för måluppfyllelse för sektorerna för de områden där målen riskerar att inte uppnås. 

Sektor utbildning: 

Barn- och utbildningschef Fredrick Berglund informerar om måluppfyllelsen för 
sektorn utbildning;  

- Budget 2023, omfördelningar har gjorts i detaljbudget. 
- Ökade kostnader för personal, timvikarier, lokalkostnader samt driftkostnader 

 

Sektor samhällsbyggnad: 

Samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson, informerar om måluppfyllelsen för 
sektor samhällsbyggnad; 

- Finns risk att antagande av ny översiktsplan försenas något. 
- Finns behov av arbetsgrupp av sakkunniga inom kommunen som kan vara 

behjälpliga med framtagandet av ny översiktsplan 
 

Sektor omsorg: 

Socialchef Andreas Witt informerar om måluppfyllelse inom sektor omsorg:  

- Väsentligt mindre statsbidrag för sektorn att kunna söka under 2023 
- Behov av stärkt ekonomisk planering av personalkostnader inom sektorn 

 
HR-strateg Sylvia Orädd presenterar resultatet från senaste genomförda 
medarbetarenkäten utifrån målområdet attraktiv arbetsgivare;  

- 45 % (446 stycken) av kommunens anställda besvarade enkäten. 
- Resultatet för enkäten visar på positiva resultat inom de flesta områdena 

förutom området för stress. 
- Gällande resultatet av de indikatorer som sedan rapporteras till KOLADA för 

öppna jämförelser är resultaten positiva. 
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- Gällande resultatet för eNPS (om anställda skulle rekommendera Nordmalings 
kommun som arbetsgivare) är resultatet bättre i år jämfört med resultatet från 
förra medarbetarenkäten. 

- Resultaten per sektor redovisas. 
- Resultatet av enkäten har presenterats för cheferna och systemet erbjuder 

chefsstöd i form av handlingsplaner och mallar.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 38 Dnr 2022-000487042 

Årsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 16,9 Mkr. Det innebär en positiv 
resultatavvikelse jämfört med budget på 4,9 Mkr. 

Jämfört med 2021 har kommunens resultatnivå sänkts med 4,9 Mkr vilket främst 
förklaras av att verksamhetens nettokostnader har ökat i högre takt än skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen. 

Verksamhetens nettokostnader ökar 5,0 procent jämfört med 2021 vilket motsvarar 
25,0 Mkr. Verksamhetens intäkter ökar med 7,5 Mkr mellan åren samtidigt som 
verksamhetens kostnader ökar med 32,6 Mkr jämfört med föregående år. 

Taxor och avgifter ökar med 1,5 Mkr jämfört med 2021 och förklaras främst genom 
allmänna taxeökningar och viss volymökning. Viss effekt synliggörs även i form av 
ökade intäkter från fritidsanläggningarna vilket är en effekt av ökat nyttjande efter 
pandemin. 

Riktade bidrag till kommunens verksamheter ökar med 13,4 Mkr mellan åren. En stor 
del av ökningen avser återsökta medel från Migrationsverket men ökningen består även 
av riktade statsbidrag från Socialstyrelsen. Samtidigt minskar de riktade statsbidragen 
från Arbetsförmedlingen när extratjänsterna fasats ut under året. 

Verksamhetens kostnader ökar mellan perioderna med 32,6 Mkr eller 5,5 procent. 

Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader ökar 18,9 Mkr vilket motsvarar 5,4 
procent. Kostnaderna för löner arbetad tid inklusive löner till beredskapsarbetare ökar 
11,6 Mkr och inkluderas enbart månads- och timanställda ökar kostnaderna med 
14,0 Mkr. Avtalseffekten på årets lönerörelse beräknas uppgå till 2,7 procent medan 
övrig del bedöms vara volymökning. De totala lönekostnaderna påverkas även av det så 
kallade sommaravtalet vilket kostade 1,5 Mkr under 2022. 

Löner ej arbetad tid uppgår till 13,8 Mkr vilket är en ökning med 1,5 Mkr mellan åren 
där hela ökningen avser sjuklönekostnader. Semesterlöneskulden ligger relativt 
oförändrad mellan åren vilket förenklat innebär att intjänad semester plockas ut under 
året. 

Samtidigt uppgår kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal till 5,8 Mkr vilket är en 
ökning med 2,4 Mkr jämfört med föregående år. 

Kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 111,6 Mkr vilket 
innebär en kostnadsökning med 4,1 Mkr jämfört med 2021. Den största delen av 
volymökningen hänförs till vård- och omsorg där kostnaderna ökar med 5,7 Mkr mellan 
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åren. Viss volymökning synliggörs även inom pedagogisk verksamhet samtidigt som 
kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar inom gator och vägar. Bedömning 
görs att cirka 4,0 Mkr av kostnadsökningen för vård- och omsorg är avgående redan 
från januari 2023. 

De fastighetsrelaterade kostnaderna exklusive avskrivningar ökar med 3,6 Mkr mellan 
åren där kostnaderna påverkas av ökade kostnader för el men även för reparation och 
underhåll. De fastighetsrelaterade avskrivningarna minskar med 3,1 mellan åren där 
prognosen är ökade avskrivningar redan från 2023 med anledning av nya förskolan. 

De finansiella kostnaderna ökar med 0,5 Mkr jämfört med föregående år beroende på 
högre ränteläge under året. 

Skatteintäkterna är 19,1 Mkr högre 2022 jämfört med 2021 där effekten främst beror på 
en positiv slutskatteavräkning för 2022 men även prognosstärkning avseende den 
negativa slutskatteavräkningen för 2021. 

De generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen ökar med 
1,2 Mkr jämfört med föregående år. I detta inkluderas bland annat andelen av 
skolmiljarden samt prestationsmedel för minskad andel timanställda inom vård och 
omsorg. 

En mer detaljerad resultatanalys återges under respektive sektors avsnitt i 
årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-03 
Förslag årsredovisning 2022 
Muntlig redovisning ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2022 samt, 

2. Reservera 10,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv. 

 

________ 
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§ 39 Dnr 2023-000087042 

Månadsrapport per februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per februari 2023 är negativt och uppgår till -4,9 Mkr. Resultatet har 
försämrats med 7,8 Mkr jämfört med samma period 2022. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 99,0 Mkr och har ökat med 12,8 Mkr mellan 
åren. Verksamhetens intäkter ligger relativt oförändrade mellan åren medan 
verksamhetens kostnader ökar med 13,0 Mkr mellan åren. Kostnaderna påverkas av 
omfattande snöröjning/takskottning men även genom ökade personalkostnader utifrån 
fler årsarbetare jämfört med föregående år.  

Skatteintäkterna för perioden uppgår till 94,5 Mkr vilket är en ökning med 5,1 Mkr 
jämfört med samma period föregående år. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport per februari 2023 godkänns. 

Kommunstyrelsen efterfrågar till nästa sammanträde en analys av de ökade 
personalkostnaderna. Analysen ska innehålla redovisning av orsak samt förslag till 
åtgärder. 

 

________ 

Skickas till: ledningsgrupp 
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§ 40 Dnr 2023-000026042 

Barnbokslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns barnbokslut är en sammanställning av verksamheternas olika 
mål, insatser och resultat under det gångna året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa 
hur beslut och insatser har haft effekt för barnen i Nordmalings kommun. Barnbokslutet 
är ett verktyg för att synliggöra barnens livssituation i kommunen, utifrån rättigheterna i 
FN:s konvention om barnets rättigheter och barnkonventionen. Uppföljning och 
beskrivning av verksamhetsåret utifrån barnperspektivet har genomförts för sektorerna 
omsorg, utbildning och samhällsbyggnad.  

Barnbokslut 2022 är kommunens tredje bokslut som ger ett underlag för 
utvecklingsbehov och åtgärder som bidrar till långsiktig planering med förutsättningar 
för ekonomisk planering inför kommande år.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-24 
Barnbokslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Barnbokslut för 2022 godkänns. 

 

_______ 

Skickas till: ledningsgrupp och kommunstrateg 
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§ 41 Dnr 2023-000074024 

Lönerevision 2023 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2023, plan 2024-2025 fastställd av fullmäktige 2022-10-24 sidan 18 framgår 
att 1,3 miljoner kronor budgeteras för en riktad lönesatsning utöver utrymmet i 
avtalsrörelsen. Tf. HR-chef föreslår fördelningen av dessa medel utifrån genomförd 
lönekartläggning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-01 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 21 
Minnesanteckningar från föregående års lönerevisionsdialog med facken 
Yrkande i lönerörelsen Sveriges skolledare 
Yrkande i lönerörelsen Vårdförbundet 
Yrkande i lönerörelsen Sveriges Arbetsterapeuter 
Yrkande i lönerörelsen från SSR 
Yrkande i lönerörelsen från Sveriges Lärare 
Yrkande i lönerörelsen från Vision 
Yrkande i lönerörelsen från Kommunal 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Grethel Broman (s) yrkar på att omfördela 100 000 kronor från grundförslaget och 
lägga på löner för undersköterskor. 
Madelaine Jakobsson (c) yrkar på bifall för förslaget enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
ordförande finner, genom acklamation, att kommunstyrelsen bifaller Madelaine 
Jakobssons (c) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Den riktade lönesatsningen avseende 1,3 miljoner kronor fördelas enligt tabell nedan;  

Målgrupper 
Låg lön i 
jmf 

Skillnad pga 
kön Arbetsgivaravg. Summa 

Årskostnad 
2023 

Nivå 11 +2575 kr 9 st   23 175 9 896 33 071 297 638 
Nivå 10 +2382 kr 3 st   7 146 3 055 10 201 91 808 
Arbetstrapeuter 3 st 2573 kr  7 719 3 300 11 019 99 170 
Ekonomer 4 st inkl chef + 2382kr 9 528   4 073 13 601 122 411 
Socialsekreterare 11 st +2191 kr 24 101   10 303 34 404 309 638 
Skolledarna 7 st +1906 kr 13 342   5 704 19 046 171 411 
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Lokalvård och kök 16+18st 476 
kr 16 184   6 919 23 103 207 924 

     1 300 000 

 

________ 

Reservation: Grethel Broman (s), Billy Moström (s), Anders Magnusson (s), Gerd 
Lindgren (s) och Tomas Johansson (v) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Skickas till: HR-chef, ekonomichef 
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§ 42 Dnr 2023-000071012 

Internkontrollrapport 2022 

Sammanfattning av ärendet 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

processer, riskbeskrivningar för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska 
realiseras (kontroll och mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av 
processerna.  

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 
kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 
kommentarer kring respektive identifierad risk. 

Verksamheterna arbetar löpande under året med att kontrollera och mäta de moment 
som framgår av internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-20 
Internkontrollrapport helår 2022 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 19 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 26 
Protokollsutdrag 2023-02-28 § 26 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollrapport för 2022 godkänns. 

 

________ 

Skickas till: Kanslichef, sektorchefer, ekonomichef, kommunchef 
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§ 43 Dnr 2023-000072012 

Internkontrollplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

kommunstyrelsen ansvarar för samtliga sektorers interna kontroll.  

Intern kontroll utövas på flera olika sätt genom exempelvis redovisning av 
ansvarsfördelning i kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens 
delegationsordning samt kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan i utskott och 
kommunstyrelse. Ekonomiskt sker uppföljning genom månadsrapporter och 
tertialbokslut, men för vissa delar av verksamheten behöver en särskild plan upprättas 
för att minimera risken att allvarliga fel begås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef 2023-03-07 
Förslag- internkontrollplan 2023 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 20 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 27 
Protokollsutdrag 2023-08-28 § 28 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollplan för 2023 godkänns. Kanslichef får i uppdrag att komplettera 
internkontrollplanen med kontrollpunkt för uppföljning av politiska beslutsärenden för 
att säkerställa att politiska beslut verkställs. 

Kanslichef får även i uppdrag att lämna förslag på erforderliga styrande dokument för 
internkontrollprocessen så att dessa kan antas innevarande år. 

 

________ 

Skickas till: Kanslichef, sektorchefer, kommunchef, ekonomichef 
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§ 44 Dnr 2023-000088190 

Information - Överförmyndarnämnden samt ekonomirapport 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Pålsson Stråe, överförmyndarchef för överförmyndarenheten i Umeåregionen, 
informerar tillsammans med Arvid Lundberg (s), ordförande för 
överförmyndarnämnden, om nämndens arbete och utmaningar. Kommunstyrelsen får 
även information om den tillsyn som Länsstyrelsen hösten 2022 utförde av 
överförmyndarnämnden.  

Åsa Pålsson Stråe informerar om överförmyndarnämndens grunduppdrag som bland 
annat består av tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare samt rekrytering och 
utbildning av gode män och förvaltare. 

Kommunstyrelsen får information om nämndens mål som är att öka kvalitet, 
produktivitet och rättssäkerhet inom hela Umeåregionen samt om utmaningar och 
framgångar. En stor utmaning är att rekrytera nya gode män och förvaltare.  

Slutligen redovisades Länsstyrelsens årliga inspektion 2022 av nämnden. Inspektionen 
sker genom slumpvis granskning av ett antal aktiva akter hos nämnden. Granskningen 
genomfördes i både Umeå och Örnsköldsviks kontor. Granskningen omfattade bland 
annat omprövning av förvaltarskap, arvodesbeslut, om det framgår vilka som delges 
beslut, registrering och ankomststämpling av inkomna handlingar samt granskning av 
redovisningshandlingar. Sammanfattande bedömning är att nämnden arbetar i huvudsak 
i enlighet med gällande lagstiftning men att rutinerna i ett antal avseenden bör ses över 
samt att tillse att handläggningen ska ske på ett likartat sätt vid båda kontoren gällande 
bland annat arkivfrågor. Resultat av inspektionen har bland annat inneburit nya 
arbetssätt.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport 2022 Överförmyndarnämnden Umeåregionen 
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2023-02-23 
Muntlig redovisning, ordförande överförmyndarnämnden Umeåregionen samt 
överförmyndarchef  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 45 Dnr 2023-000005140 

Information från näringslivsutvecklare 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Information från näringslivsutvecklare, Conny Nordendahl: 

- Näringslivsstrategin börjar ta form. Basen för strategin är hållbarhet, samarbete samt 
kommunikation. Kärnan är närande platsutveckling (attraktionskraft), 
kompetenskommunen (kompetensförsörjning), rusta för etableringar (strategi 
tillsammans med näringslivet) samt nära näringslivsklimat (servicekänsla, smarta 
samarbeten osv.).  

- Nuläge gällande rekrytering näringslivskoordinator, processen är påbörjad och 
intervjuer har påbörjats 

- Nya näringslivsprojektet Attrahera flera har påbörjats. Just nu går man igenom beslut, 
budget och planering för projektet och en upphandling av systemstöd har påbörjats. 
Tanken är att ny näringslivskoordinator ska arbeta 50 % med projektet. 

- SCA och Holmens förstudie gällande nytt sågverk i Rundvik är nu avslutat. Nu tar 
förprojekteringen vid och planeras vara färdig i september 2023. 

- Avtal kommer tecknas gällande exponering av lediga objekt och mark i kommunen. 
Detta är en möjlighet både för kommunen och för näringslivet att nyttja.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 46 Dnr 2021-000498829 

Svar på medborgarförslag - Utegym på kajen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom september 2021 med förslag om utegym på kajen. 
Förslaget har handlagts av kultur- och fritidschef. Sektorns bedömning är att förslaget 
bör finns med som underlag när översiktsplanen planeras och genomförs.  

Kommunstyrelsen har även avsatt medel för att under 2023 stärka utemiljöerna i 
Nordmalings kommun. Förslaget bör även beaktas i detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Utredning, 2023-02-15 
Medborgarförslag  utegym på kajen 
Protokollsutdrag 2023-02-27 § 22 
Protokollsutdrag 2021-12-13 § 153 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå medborgarförslaget. Detta för att inte 
föregå den översyn och dialog som ska genomföras avseende attraktiva utemiljöer i 
Nordmaling och i samband med framtagande av ny översiktsplan.  

Medborgarförslaget överlämnas till kultur och fritidsavdelningen för att beaktas vid ev. 
kommande medborgardialoger om attraktiva utemiljöer i Nordmaling.  

 

________ 
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§ 47 Dnr 2023-000093805 

Verksamhetsstöd till kulturföreningar 2023, KF Huset, Baroque & 
beyond, Nordmalings musik och teaterförening, Nordmalings 
Konstförening 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings rika föreningsliv ger många människor goda förutsättningar att både få ta 
del av och själva vara med och skapa olika konstnärliga uttryck. Nordmalings kommun 
vill verka för att ge kulturföreningarna i Nordmaling goda förutsättningar för detta.  

Verksamhetsstödet till kulturföreningar ska:  

 Ge föreningarna möjligheter att utveckla nya kulturella mötesplatser 
 Verka för att kulturovana människor får ökade möjligheter att mer aktivt ta del 

av Nordmalings kulturliv och själva vara medskapare  
 Riktas till föreningarna som är inkluderande och inspirerande  
 Ge goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och 

amatörkulturföreningar  
 

Följande föreningar har ansökt om verksamhetsstöd 2023: 

 KF Huset (sökt belopp 52 030 kronor) 
 Nordmalings konstförening (sökt belopp 25 000 kronor) 
 Nordmalings musik och teaterförening (sökt belopp 40 000 kronor) 
 Barock and beyond (sökt belopp 30 000 kronor) 

Totalt ansöker föreningarna om 147 030 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-01 
Ansökan verksamhetsstöd KF Huset 
Ansökan om verksamhetsstöd Nordmalings konstförening 
Ansökan om verksamhetsstöd Nordmalings musik och teaterförening 
Ansökan om verksamhetsstöd Nordmaling Barock and beyond 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsstöd beviljas till: 

KF Huset med 45 000 kronor 

Nordmalings konstförening med 25 000 kronor 

Nordmalings musik och teaterförening med 40 000 kronor 
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Barock and beyond med 30 000 kronor 

 

________ 

Skickas till: Kultur och fritidschef, Nordmalings konstförening, Nordmalings musik och 
teaterförening, KF Huset, Nordmaling Barock and beyond 
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§ 48 Dnr 2023-000077845 

Godkännande av förfrågningsunderlag drift av Nordmalings camping 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun avser att upphandla arrendator av Nordmalings camping på 
fastigheten Rödviken 2. Nordmalings camping förvärvades under hösten 2021 och drivs 
i dagsläget i kommunal regi. Inför förvärvet har kommunens ambition varit att driften 
ska skötas av extern aktör där kommunen äger anläggningen. Förslag till 
förfrågningsunderlag för drift av campingen har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-03 
Upphandlingsföreskrifter 
Uppdragsbeskrivning 
Förslag - Företagsinformation 
Förslag - Avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Upphandlingsunderlagen godkänns med tillägg att kriterierna i underlagen tydliggörs 
gällande poängsättning för att synliggöra kommunens och anbudlämnarnas 
ambitionsnivå vid urval av arrendator i upphandlingsförfarandet.  

Förvaltningen ges efter tillägget i förfrågningsunderlaget i uppdrag att upphandla 
arrendator. 

 

________ 

Skickas till: Ekonomichef, chef arbetsmarknadsenheten, näringslivsutvecklare 
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§ 49 Dnr 2023-000067739 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 
varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska 
de framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, 
ansvarar för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med 
gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. 

Under sammanträdet får kommunstyrelsen information om den tillsyn som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört nyligen inom särskilt boende. 
Tillsynen sker i alla Sveriges kommuner. Kommunstyrelsen får information om 
resultatet av tillsynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Kvalitetsmätning resultat 2022 
Protokollsutdrag 2023-02-28 § 28 

Kommunstyrelsens beslut 

Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsmätningen Hälso- och Sjukvård för 2022 
godkänns. 

 

_______ 

Skickas till: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
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§ 50 Dnr 2023-000097210 

Framtida byggande i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde förs dialog med tf. kommunchef Andreas Witt och Fredrick 
Berglund samt samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson kring hur Nordmalings 
kommun ska arbeta proaktivt gällande framtida byggande i kommunen i väntan på att 
ny översiktsplan antas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

________ 
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§ 51 Dnr 2023-000098232 

Planbesked Rundvik - Mo 3:85, Mo 3:105-107 och 3:110 samt Lögdeå 
8:51 

Sammanfattning av ärendet 

Skogskoncernerna Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) tillsammans med Holmen 
AB ansöker om planbesked för ny detaljplan gällande industriändamål. Avsikten är att 
skogs-koncernerna gemensamt ska uppföra ett nytt sågverk med tillhörande 
träförädlingsindustri i Rundvik.  

Området som önskas planläggas ligger norr och söder om befintligt terminalområde i 
Rundvik. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-06 
Utredning, 2023-03-06 
Ansökan planbesked 
Bilaga 1 planansökan 
Bilaga 2 planansökan 
Bilaga 3 planansökan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att sektor samhällsbyggnad inleder planläggning 
för Rundvik gällande fastigheterna: Mo 3:85, Mo 3:105-107 och 3:110 samt Lögdeå 
8:51. 

 

________ 
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§ 52 Dnr 2023-000101042 

Årsredovisning för Nordmaling Vatten och Avfall (Nordva) 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Totala rörelseintäkterna för perioden uppgår till 23 628 tkr (21 888 tkr för 2021). Totala 
resultatet efter finansnetto uppgår till -1 018 tkr (-1 835 tkr). För vatten och avlopp 
(VA) utgörs resultatet av -1 018 tkr (-1 835 tkr) och för Avfall och återvinning 0 tkr (0 
tkr). Enligt självkostnadsprincipen tas överuttag upp som förutbetald intäkt. 

Eventuella underskott bokförs i första hand mot ett eventuellt tidigare överuttag och i 
andra hand som årets resultat. Överuttag och underskott ska normalt regleras inom tre 
år. 

Om vi bortser från den utifrån självkostnadsprincipen speciella hanteringen av 
överuttag och underskott blir resultatet efter finansnetto totalt -1 469 tkr (-1 608 tkr). 
För VA blir resultatet -1 018 tkr (-1 835 tkr) och för Avfall och återvinning -451tkr 
(227 tkr). 

Beslutsunderlag 

Missiv årsredovisning 2022 Nordva 
Årsredovisning Nordmaling Vatten och Avfall AB 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås uppdra till ombudet att på bolagsstämman rösta för ett 
godkännande av årsredovisningen samt ge ansvarsfrihet för bolagets styrelse. 

 

________ 

Jäv: Madelaine Jakobsson (c), Jan Persson (m), Grethel Broman (s), Anders Jonsson 
(c), Billy Moström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. 
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§ 53 Dnr 2023-000102042 

Årsredovisning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) för 
2022 

Sammanfattning av ärendet 

Vakins intäkter uppgår under året till 184 108 tkr (178 091 tkr för 2021). Resultatet 
efter finansnetto uppgår totalt till 58 tkr (83 tkr). Rörelsekostnaderna 2022 jämfört med 
2021 ökar med -6 005 tkr vilket motsvarar 3%. För Vatten och Avloppsverksamheten 
ökar främst IT-relaterade kostnader, kostnader för transportmedel inklusive drivmedel 
samt kostnader för resor och utbildning. Detta är effekter från ökade drivmedelspriser, 
inflation samt ökad aktivitet efter pandemin. 

Pågående investeringsprojekt i Vakin har under 2022 upparbetat 997 tkr. För perioden 
2023 2032 beräknas investeringarna uppgå till omkring 11 475 tkr och består av främst 
IT-relaterade projekt. 

Beslutsunderlag 

Missiv årsredovisning 2022 Vakin 
Årsredovisning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB 2022 

Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige föreslås uppdra till ombudet att på bolagsstämman rösta för ett 
godkännande av årsredovisningen samt ge ansvarsfrihet för bolagets styrelse.  

 

________ 

Jäv: Madelaine Jakobsson (c), Jan Persson (m), Grethel Boman (s) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. 
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§ 54 Dnr 2023-000086073 

Fastställande av vinnare av Nordmalings kommuns folkhälsopris 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ett folkhälsopris är ett sätt att uppmärksamma folkhälsoarbetet som sker i kommunen 
parallellt med de aktiviteter Nordmalings kommun kan göra med för att harmonisera 
med syftet avsiktsförklaringen för en god jämlik och jämställd folkhälsa i länet.  

Priset utdelas en gång per år och ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt 
arbete inom folkhälsoområdet. 

Till och med 5 februari 2023 har medborgare kunnat nominera till folkhälsopriset. 
Under folkhälsorådets sammanträde den 23 februari 2023 utsågs förslag på årets 
vinnare av folkhälsopriset utifrån de inkomna nomineringarna.  

Prisutdelningen kommer ske i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
juni. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-23 § 6 
Förslag vinnare folkhälsopriset 2023 
Bakgrund och kriterier Nordmalings folkhälsopris 
Nominerade folkhälsopriset 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Elisabeth Persson utses till vinnare av folkhälsopriset för 2023 med motiveringen; 

Elisabeth gör livet hälsosammare både fysiskt, psykiskt och socialt. Hennes 
engagemang för träning bidrar till bättre folkhälsa och får människor att vilja förbättra 
sitt mående. Hon uppmuntrar så väl unga som gamla att vilja må bättre och att genom 
rörelseglädje påverka måendet och den egna kroppen. Hennes program passar alla, 
såväl unga som äldre och hennes driv för att öka rörelseglädjen hos skolungdomar 
tillsammans med den rörelseglädje hon sprider bidrar till folkhälsan på ett sätt som gör 
henne till en värdig vinnare av folkhälsopriset 2023.   

 

_________ 

Skickas till: nämndsekreterare, vinnaren 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2023-03-13
Sida

32(35)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 55 Dnr 2023-000045009 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska medborgarförslag och motioner som inte 
beslutats inom ett år från att medborgarförslaget eller motionen väcktes anmälas till 
kommunfullmäktige. 

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 
kommunfullmäktige: 

Datum: Avsändare/mottagare: Beskrivning: 

2022-02-14 Chatarina Gustafsson 
(m) 

Motion - Puttes väg 
som "Hälsans stig" 

2021-09-27 
 

Privat Medborgarförslag  
Återinrättande av 
parkeringsplatser 

2021-09-15 
 

Tomas Johansson (FD) Motion - Brandskydd 

2021-06-28 Privat Medborgarförslag  
sänkning av hastighet i 
Rundviks samhälle 

2021-05-19 
 

Privat Medborgarförslag - 
Slyröjning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-27 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

 

________ 
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§ 56 Dnr 108203 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsen meddelas följande delegationsbeslut: 

Ersättning hemsändningsbidrag, Allmänna utskottet 2023-02-27 § 18 

Beslut om utlämnande av delar av patientjournal efter sekretessmarkering enligt 25 kap. 
1 § OSL, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2023-02-15 

Beviljande av tilläggsbelopp för vårterminen 2023, barn- och utbildningschef 2023-01-
24, dnr 2022-173-605 

Beviljande av tilläggsbelopp 50% av sökt belopp för januari-mars 2023, barn- och 
utbildningschef 20223-01-25, dnr 2023-049-605 

Beviljande av skolkort vid studier på folkhögskola för en termin, barn- och 
utbildningschef 2023-01-31, dnr 2023-055-623 

Beviljande av skolskjuts med taxi till och med v.9, barn- och utbildningschef 2023-02-
08, dnr 2023-037-623 

Avslag på ansökan om skolskjuts med taxi, barn- och utbildningschef 2023-02-24, dnr 
2022-393-623 

 

_________ 
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§ 57 Dnr 108787 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västerbotten inbjuder till digital kostnadsfri utbildning för nya ledamöter 
i nämnder/utskott som ansvarar för alkoholservering den 26 april 2023. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Länsstyrelsen Västerbotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Anders Magnusson (s) deltar på utbildningen.  

 

________ 
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§ 58 Dnr 108738 

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsen meddelas följande: 

IVO meddelar för kännedom att beslut om tillstånd dragits tillbaka till privat 
vårdgivare, dokid 108326 
 
Överenskommelse mellan SKR och landets regioner gällande God och nära vård, dokid 
108325. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt in kompletteringar gällande 
anmälan enligt lex Sarah, dnr 2023-032-730 
 
Skolinspektionen har fattat beslut utifrån den genomförda kvalitetsgranskningen av 
Bikupans grundsärskola och vill att sektorn senast den 27 oktober 2023 återrapporterar 
de delar som identifierats som utvecklingsområden till Skolinspektionen, dnr 2023-064-
617 
 
Minnesanteckningar från delegationen för utbildning 2023-02-23 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling, dnr 2022 
 
Primärkommunala delegationens protokoll 2023-01-27 
 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2023-02-17 
 

_________ 

 

 




