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Plats och tid 

 

Oasen måndagen den 23 september 2019 kl. 13:00 – 14:14.  

Minnesanteckningar för Framtidsdebatt – kommunens vision bifogas protokollet 

se bilaga 1. Debatten pågick mellan 14:15 – 14:50. Samtliga partier 

medverkade.  

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Madelaine Jakobsson (C) och Grethel Broman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, den 30:e september kl. 15:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

___________________________________ 
Paragrafer §§ 164-181 

 Maria Syd  

Ordförande 

 

___________________________________ 

 

 Ingemar Sandström (C)  

Justerare 

 

___________________________________ 

 

 Madelaine Jakobsson (C)  

Justerare  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 Grethel Broman (S)  

  
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-23 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-09-30 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-10-22 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkansliet 
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Närvarande: 

 

Beslutande            Madelaine Jakobsson (C)  

Alexander Landby Johansson (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Kerstin Sjöström (C) 

Ingemar Sandström (C), ordförande  

Ann-Kristin Strandman (C) 

Inger Sellgren (C) 

Matz Johansson (C) 

Torbjörn Nygren (C) ersätter Tomas Sandström (C) 

Anders Jonsson (C) 

Staffan Nyblom (C) 

Ulf Johansson (C) 

Gunila Lundström (C) ersätter Julina Nordberg (C)  

Gunnar Hörnlund (C) 

Grethel Broman (S) 

Anders Olsson (S) ersätter Billy Moström (S) 

Birgit Johansson (S) ersätter Allan Hultgren (S) 

Gerd Lindgren (S) 

Carin Ahlfeldt (S) 

Björn Forsberg (S) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Jan Persson (M) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Jörgen Forsgren (L) 

Bo Bäck (SD) ersätter Martin Jansson (SD)  

Jonas Nordin (SD) ersätter Gert Karlsson (SD)  

Mikael Larsson (SD) 

Monica Jonsson (FD) 

Eleanor Bodel (FD)  

 

Övriga:  Bertil Löweneke (M), demokratiberedningens ordförande § 143 
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§ 164 Dnr 67861  

Upprop 

 

Upprop genomförs.      

_____      
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§ 165 Dnr 59913  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande Ingemar Sandström (C) ska utses för att justera 

protokollet kl. 15:00 på kommunkontoret den 30 september.   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Madelaine Jakobsson (C) och Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet den 30 

september kl. 15:00 på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 166 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) motioner har inkommit efter att kallelsen skickades till kommunfullmäktige 

samt en avsägelse av uppdrag. Motioner kan inkomma senast vid sammanträdestillfället 

och anmäls då i fullmäktige. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande Ingemar Sandström (C) konstaterar att en avsägelse inkommit och föreslår 

att avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval efter Stefan Gustafsson (S) plats i 

demokratiberedningen hanteras i samband med övriga avsägelser och fyllnadsval (§ 

171 och § 172). 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna att avsägelse av uppdrag samt 

fyllnadsval efter Stefan Gustafsson (S) plats i demokratiberedningen kan hållas. Detta i 

samband med att övriga avsägelser och fyllnadsval genomförs.  

Ordförande konstaterar att avsägelse samt fyllnadsval efter Stefan Gustafsson (S) kan 

genomföras i samband med att övriga avsägelser och fyllnadsval genomförs. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Stefan Gustafssons (S) avsägelse med tillhörande fyllnadsval behandlas under dagens 

sammanträde och anmälan av motionerna ”Promenadväg från hälsocentralens parkering 

till havet” samt ”Trygghetsvandringar” läggs till föredragningslistan. 

 

_____ 
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§ 167 Dnr 80314  

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om 

demokratiberedningens kommande arrangemang "Seniorernas inflytande i Nordmalings 

politik". Arrangemanget genomförs den 26 november kl. 18:00. 

_____ 
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§ 168 Dnr 81613  

Inkomna frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Följande fråga ställs av Eleanor Bodel (FD): 

" Kommun har tagit beslut om en genomlysning av hela den sociala sektorn. Grunden 

var det ekonomiska läget men ändrades till att göra en grundlig genomlysning av hela 

verksamheten. Resultatet av genomlysningen skulle presenteras i kommunstyrelsen 

under september. I dagsläget så har den bara presenterats för kommunalråd och 

oppositionsråd. I dag kan vi se reportage om tystnadskulturen i kommunala 

verksamheter presenterade i olika medier här i Västerbotten. 

 Utifrån att denna genomlysning som gjorts vill nog alla ledamöter se hur det ser ut i vår 

kommun, både vad det gäller ekonomin och eventuell annan problematik. Kommer 

genomlysningen att presenteras vid nästa kommunfullmäktige den 28 oktober av 

konsulten som gjort undersökningen. " 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) besvarar frågan enligt 

följande: 

"Nej, genomlysningen kommer inte att presenteras för kommunfullmäktige med hänsyn 

till att det är en verksamhetsnära fråga som kommunstyrelsen ansvarar för. 

Genomlysningen är överlämnad från konsult, vilket kommunchef informerade om 

under kommunstyrelsens sammanträde den 2/9. Rapportens innehåll bearbetas nu av 

sektorchef och enhetschefer. Det ska genomföras åtgärder med utgångspunkt i 

rapporten och sociala utskottet samt kommunstyrelsen kommer informeras om dessa. 

Den tystnadskultur som media i Västerbotten har skrivit om den senaste tiden handlar 

om offentligt anställdas tystnad gentemot media samt vikten av kunskap och 

information om meddelarfriheten.” 

 

Yttrande under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) och Eleanor Bodel (FD) yttrar sig i samband med 

fullmäktiges hantering av frågan.      

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad och ärendet avslutas. 

_____      
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§ 169 Dnr 2019-000492 095 

Interpellation - Omlastningsplats/virkesterminal 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation har ställts av Monica Jonsson (FD): 

" Nu är processen igång, likaså kostnaderna. Redan i inledningen så har det 

framkommit att det blir dyrare än vad som tidigare beräknats.  

1) Hur mycket är det uppe i, så som det ser ut idag? 

2) Hur långt har man kommit i processen för driftsavtal? 

3) Hur tänker ( C ) kommunen sig ett framtida arrendeavtal? 

4) Hur ser Du en lösning på de fördyringar som ”kan” / kommer att uppstå? " 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 

" Svar på fråga 1: I den upprättade budgeten för anläggningsarbetet (som utgör den 

största posten i den totala budgeten på 57 382 430 kronor inklusive Trafikverkets 

åtaganden) sattes kostnaden till 38 715 000 kronor, med ett slutligt åtagande på 18 195 

215 kronor för Nordmalings kommun. Det fortsatta arbetet innehöll 

kostnadseffektiviseringar och antaget anbud inkom också under budget. I samband med 

uppstarten av anläggningsarbetet identifierades en felkalkylering i underlaget för 

antaget anbud och det resulterande i tillkommande kostnad för fyllnadsmassor. 

Sammantaget innebär detta dock fortsatt en anläggningskostnad som bedöms ligga 

under budget för investeringsprojektet. En reviderad budget är under framtagande med 

en reviderad anläggningskostnad strax under 34 000 000 kronor. Den reviderade 

budgeten som nu tas fram i samarbete med Tillväxtverket kommer att klargöra i vilken 

utsträckning den minskade kostnaden påverkar kommunens åtagande. 

 

Svar på fråga 2 och 3: Idrifttagandet för Industrispåret är enligt tidsplanen satt till slutet 

av 2020. Nordmalings kommun avser att lägga ut driften på anbud och söker en bred 

lösning, gärna med flera entreprenörer i samverkan. Projektet har tagit hjälp av Biofuel 

Region som arbetar nära terminalanläggningar i både Sverige och Finland. De kommer 

hjälpa oss att kvalitetssäkra terminalens funktion och göra den attraktiv för kommande 

driftare genom tjänsten ”BioHub Model”. Dessutom påbörjar Biofuel Region ett 

terminalutvecklingsprojekt inom kort, där Rundviks terminal fått erbjudande om att 

ingå som pilot-terminal. Tidsplanen för driftsavtal innehåller framtagande av 

upphandlingsunderlag under senare delen av 2019, med upphandling kort in på det nya 

året. 
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Ett hyresavtal med tilltänkt driftorganisation, exempelvis en sammanslutning av lokala 

frakt- och speditionsföretag, innehåller en årlig arrendekostnad som utgår från kapital- 

och avskrivningskostnader som medger kostnadstäckning för kommunen över tid. 

 

Svar på fråga 4: Det uppstod en fördyrning på 10 000 000, den löstes genom att 

Trafikverket tog hälften och Region Västerbotten den andra halvan, det påverkade alltså 

inte kommunens åtagande. Det aviseras inga andra fördyrningar utan som jag beskriver 

ovan i dagsläget en minskning av totalbudgeten. " 

 

Yttrande under sammanträdet 

Monica Jonsson (FD), Madelaine Jakobsson (C) och Niklas Vestermark (V) yttrar sig i 

samband med fullmäktiges hantering av interpellationen.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Monica Jonsson (FD), 2019-09-12 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C), 2019-09-18   

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 
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§ 170 Dnr 2019-000493 023 

Interpellation - Anställningsstopp 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation har ställts av Monica Jonsson (FD): 

" Vid beslut fattat i kommunstyrelsen 2018-05-27, där var vi Fria Demokrater tydliga 

med att vi inte skulle inrätta några nya tjänster. Jag har nu sett att vi åter igen 

annonserar efter en personalchef. 

1) När ändrades det beslutet? 

2) Varför? 

3) Vart ska den tjänstens finansierings tas från?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 

" Svar på interpellation från Monica Jonsson (FD) – Anställningsstopp 

 Svar på fråga 1: Beslutet har inte ändrats. Beslutet löd att eventuella nyanställningar 

ska gå genom kommunstyrelsen, då det kan tolkas lite olika hade vi en diskussion om 

vad som menas. Tjänster där någon slutar t.ex lärare, undersköterskor etc kan inte 

behöva passera kommunstyrelsen, då behöver kommunstyrelsen träffas betydligt oftare 

för att inte t.ex klasser ska stå utan lärare, utan där måste man i verksamheterna få fylla 

på. De tjänster som ska gå via kommunstyrelsen är nya tjänster. Rekryteringen av 

personalchef startade innan detta beslut och har varit en lång process men har inte 

avbrutits, det har kommunchef informerat om under flera sammanträden med 

kommunstyrelsen, senast på förra sammanträdet. 

Svar på fråga 2: Det har som sagt inte gjorts. 

Svar på fråga 3: Då det gäller HR-enheten så finns där en vakans efter att en 

personalstrateg slutade, det är utrymmet för att anställa en personalchef. Tillkommer 

ytterligare kostnader så är det ansvarig chef som ansvarar för det. Eftersom tjänsten har 

varit vakant en längre tid så är det flera delar som har stått tillbaka och det är inte bra. I 

dagsläget är kommunchef också personalchef vilket inte är någon bra lösning. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2019-09-02 

Svar på interpellation, 2019-09-18 
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Yttrande under sammanträdet 

Monica Jonsson (FD) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig i samband med 

fullmäktiges hantering av interpellationen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____      
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§ 171 Dnr 2019-000491 113 

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelse  

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Nyblom (C) avsäger sig sitt uppdrag i kommunstyrelsen, Allan Hultgren (S) 

avsäger sig sitt uppdrag i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges valberedning 

och Stefan Gustafsson (S) avsäger sig sin plats i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 

Avägelse, Staffan Nyblom (C)  

Avsägelse, Allan Hultgren (S) 

Avsägelse Stefan Gustafsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Staffan Nybloms (C) avsägelse i kommunstyrelsen godkänns. 

Allan Hultgrens (S) avsägelse som ledamot i fullmäktige samt uppdrag i fullmäktiges 

valberedning godkänns.  

Stefan Gustafssons (S) avsägelse som ledamot i demokratiberedningen godkänns. 

_____ 

  

Skickas till: Länsstyrelsen Västerbotten (för framräkning av ny fullmäktigeledamot).    
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§ 172 Dnr 2019-000494 113 

Fyllnadsval - kommunstyrelsen, fullmäktiges valberedning 

Sammanfattning av ärendet 

Fyllnadsval behöver göras för ledamöter i kommunstyrelsen, fullmäktiges valberedning 

samt demokratiberedningen.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) nominerar Anders Jonsson som ordinarie ledamot till 

kommunstyrelsen samt Klas-Göran Sahlen (C) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Grethel Broman (S) nominerar Björn Forsberg (S) som vice ordförande i 

valberedningen samt 

Gerd Lindgren (S) som ledamot i demokratiberedningen.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Anders Jonsson (C) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, Klas-Göran Sahlen 

(C) väljs som ersättare i kommunstyrelsen. 

Björn Forsberg (S) väljs som vice ordförande i fullmäktiges valberedning och Gerd 

Lindgren(S) väljs som ledamot till demokratiberedningen. 

_____ 

Skickas till: Berörda ledamöter, nämndkansliet (verkställa)  
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§ 173 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens reglemente ska revideras för pågående mandatperiod. 

Reglementet beskriver kommunstyrelsens ansvarsområden och befogenheter och är ett 

komplement till lagstiftning och andra lokala reglementen som exempelvis kommunens 

arkivreglemente och arvodesreglemente. 

Föreslagna förändringar rör i stort sett endast uppdatering av lagrumshänvisningar och 

redaktionella ändringar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-08 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-02 

Förslag - kommunstyrelsens reglemente, 2019-07-08 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens reglemente antas enligt förslaget med tillägg att vid behov får 

ersättare för justerare utses samt att e-signering tillåts givet att rekommenderade 

säkerhetskrav är uppfyllda. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens reglemente antas enligt förslaget med tillägg att vid behov får 

ersättare för justerare utses samt att e-signering tillåts givet att rekommenderade 

säkerhetskrav är uppfyllda. 

_____ 

Skickas till: kommunsekreterare 
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§ 174 Dnr 2019-000363 104 

Partistöd 2020, redovisning för 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Partier representerade i kommunfullmäktige får av kommunen ekonomiskt stöd i form 

av partistöd. Kommunfullmäktige antog den 23 juni 2014, § 69 nya regler för partistöd. 

Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 

i enlighet med dess syfte. Kommunfullmäktige ska sedan besluta om utbetalning av 

partistödet. Sverigedemokraterna samt Fria Demokraterna har inget partistöd att 

redovisa för 2018 i och med att deras mandat fastställdes efter valet hösten 2018.  

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-16 § 6 att partier representerade i 

kommunfullmäktige får ett grundstöd på 5000 kronor och ett mandatstöd på 8800 

kronor per mandat.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-09-02 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-08-19 

Inkomna redovisningar av använt partistöd samt granskningsintyg från Centerpartiet, 

Liberalerna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Partiernas redovisningar av användningen av partistödet för 2018 godkänns. 

2019 års partistöd betalas ut till de partier som inkommit med redovisningar. 

 

   

Kommunfullmäktiges beslut 

Partiernas redovisningar av användningen av partistödet för 2018 godkänns. 

2019 års partistöd betalas ut enligt följande: 

Centerpartiet 

13 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 119 400 kr 

 

 

Liberalerna 

1 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 13 800 kr 
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Moderaterna 

2 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 

 

Kristdemokraterna 

1 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 13 800 kr 

 

Socialdemokraterna 

7 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 66 600 kr 

Vänsterpartiet 

2 mandat á 8 800 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 

 

Fria Demokraterna 

2 mandat á 8 800kr 

Grundstöd 5000 

Totalt: 22 600 kr 

 

Sverigedemokraterna 

3 mandat á 8 800kr 

Grundstöd 5000 

Totalt: 31 400 kr

_____ 

Skickas till: ekonomiavdelningen, gruppledare 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

18(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2019-000032 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 

ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 

att yttra sig.  

Följande motioner och medborgarförslag redovisas: 

Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i kommunens lokaler, 

anmäld i fullmäktige 2018-04-16. 

Överlämnad till kultur- och fritidschef för handläggning 

 

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors, anmäld i fullmäktige 2018-02-12. 

Under handläggning.  

 

Medborgarförslag - Sune Jonssons väg, anmäld i fullmäktige 2017-10-23. 

Överlämnad till kultur- och fritidschef för handläggning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Protokollsutdrag 2019-09-02 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisade medborgarförslag och motioner handläggs 

vidare och behandlas nästa gång när det finns ett förslag till beslut från handläggare.   

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jan Persson (M) yrkar på att medborgarförslag och motioner handläggs vidare och att 

motioner och medborgarförslag redovisas återkommande till dess att de är beslutade.  

 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige godkänner att ordförande ställer förslagen mot varandra. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt Jan Perssons (M) yrkande. 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

19(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisade medborgarförslag handläggs vidare. 

Motioner och medborgarförslag redovisas återkommande till dess att de är beslutade. 

_____ 

Skickas till: kommunsekreterare, berörda handläggare 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

20(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 2019-000418 339 

Anmälan av medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och 

havet 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäls i fullmäktige: 

”Jag skulle vilja se en rejäl uppröjning/gallring mellan samhället och havet precis som 

ni gjort vid vårdcentralen/tallbacken och havet. 

En sådan åtgärd skulle väsentligt öka på Nordmaling som ett attraktivt samhälle att 

bosätta sig i samt att vi gör ju reklam som samhället nära havet. 

Om man öppnade på ända ifrån Rödviksområdet ända bort till sjukhemmet så skulle 

större delen av samhället få havsutsikt, och det är idag väldigt lockande för en tilltänkt 

inflyttare och skulle öka på värdet av att bo i Nordmaling. 

Det skulle också ge värdefulla arbeten till ungdomar/arbetslösa med röjningsarbeten, 

jag bor själv på Rödviksberget och får allt som oftast höra hur fint det är när man ser 

samt bor vid havet”. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och havet, 2019-07-29   

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och havet överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

____ 

Skickas till: GVA-ingenjör (beredning), samhällsbyggnadschef (fk)  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

21(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 2019-000441 109 

Anmälan av medborgarförslag - Tiggeriförbud i Nordmalings 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäls i fullmäktige: 

"För att försvåra för de internationella ligor som lever på trafficking , åldringsrån och 

organiserade stölder bakom tiggeriets fasad föreslår jag att ett totalt tiggeriförbud införs 

i vår kommun". 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Tiggeriförbud i Nordmalings kommun, 2019-08-26  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälan av medborgarförslag - Tiggeriförbud i Nordmalings kommun överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning.  

_____ 

Skickas till: kommunchef (beredning)  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

22(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 2019-000437 024 

Anmälan av motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion av Anna-Britt Coe (V) och Niklas Vestermark (V) anmäls i 

fullmäktige: 

” Nordmalings kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation med stora 

besparings- eller snarare nedskärningskrav. Kommunstyrelsen och slutligen 

kommunfullmäktige har redan beslutat om en del åtgärder, en hel del märkliga 

prioriteringar och en del fullständigt nödvändiga. Däremot är det märkligt att vi alla 

förtroendevalda politiker och högst ansvariga inte är med och delar bördan. Att politiker 

inte själva är med och bidrar till att kommunens kärnverksamheter och andra viktiga om 

än inte lagstadgade verksamheter som bl.a. öppen förskola får finnas kvar. 

Det vore rimligt att politikerarvodena som höjdes i slutet av 2018 återgår, de borde 

aldrig höjts då det redan då stod klart att Nordmalings kommun får ett mycket dåligt 

ekonomiskt årsresultat. 2019-årsresultat verkar inte mycket bättre och i skrivandets 

stund har långt ifrån tillräckligt många åtgärder satts in för att säkerställa en budget i 

balans.  

Det är också en viktig signal till medborgarna att deras förtroendevalda tar denna 

situation på stort allvar, istället för att våra egna arvoden skulle höjas och bestå när i 

princip allt annat drabbas av besparingar. Politikerföraktet växer i Sverige och 

Nordmalings politiker bör gå i bräschen för att demokratin ska ha fortsatt förtroende 

hos de vi företräder. 

Om majoriteten som förfäras inte är villig att gemensamt ta ansvar för tidigare 

ekonomiskt utfall likväl kommande, vill vi här med upplysa om varje enskild ledamots 

möjlighet att avstå arvode. 

Därför yrkar Vänsterpartiet att politikerarvodena sänks till att motsvara nivån år 2018 

innan det senaste arvodesreglementet antogs.  ” 

  

Beslutsunderlag 

Motion, Niklas Vestermark (V) och Anna-Britt Coe (V)      

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

_____ 

Skickas till: kommunkansliet (för beredning) 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

23(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 88399  

Meddelanden 

Meddelanden kan begäras ut i sin helhet från nämndkansliet. 

 

Tillsyn av kommunens arbete med uppgifterna enligt lagen om skydd mot olyckor, samt 

minnesanteckningar från tillsynsbesöket, dokid 87623 

 

SKL cirkulär Den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om medbestämmande i 

arbetslivet, MBL, att gälla. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i arbetstagares 

rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomförde den 2019-08-19 en oanmäld kontroll av 

verksamheten Tobiasgårdens gruppboende, Gräsmyr. Syftet med besöket var att 

kontrollera arbetet med rökfria miljöer enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter. Brister avseende skyltning om rökfria miljöer, verksamhetens medvetenhet 

om kravet på rökfri miljö samt fimpar vid entrén registrerades. Dnr 2019-0231 (MR) 

_____ 

 

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

24(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 2019-000507 312 

Anmälan av motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till 

havet 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Gerd Lindgren (S): 

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

hälsocentral, nämligen havet. Denna fina rekreationsmöjlighet kan göras mer tillgänglig 

för alla medborgare med en promenadväg från parkeringen vid hälsocentralen, ned till 

havsbandet där det finns befintliga sittplatser. Det är långt och svårt att ta sig dit om 

man är dålig på att gå eller i behov av rullator eller är rullstolsburen. En gångväg skulle 

göra det lätt för boende, personal och andra medborgare att enkelt och snabbt kunna 

komma till havet, en resurs som inte nog kan uppskattas.  

Därför föreslår jag att en gångväg från parkeringen vid hälsocentralen ner till havet i 

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

 

Beslutsunderlag 

Motion, Gerd Lindgren (S)      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till havet överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skickas till: gva-ingenjör (beredning), samhällsbyggnadschef (fk) 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Sida 

25(25) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2019-000505  

Anmälan av motion - Trygghetsvandringar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Monica Jonsson (FD): 

"Vi tror på Nordmaling, men upplever att det saknas ett tydligt medborgarperspektiv 

när det gäller trygghet i samhället. Med ökad indragning från polisen, samt ökad 

buskörning runt om i kommunen så anser vi att ett sätt att tydligöra kommunens 

ställningstagande är att genomföra trygghetsvandringar i tätorten, samt i de större 

byarna. Detta är ett steg att se till medborgarnas trygghet. 

Beskrivning 

Trygghetsvandringar är en mycket flexibel och beprövad metod för att upptäcka och åt - 

gärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.  

Ett syfte med att genomföra en trygghetsvandring kan vara att stärka tryggheten så att 

fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Men trygghetsvandringarna handlar inte 

bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att 

förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare. 

Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och den 

sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. 

Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om det. 

Förslag till beslut 

Att en plan tas fram för genomförande i samtliga större samhällen under 2020". 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av motion – Trygghetsvandringar, 2019-09-18  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - Trygghetsvandringar överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skicka till: kommunchef (fördelning uppdrag) 

 

 

 


