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Närvarande 
 
Beslutande:  

Madelaine Jakobsson (C) 
Alexander Landby Johansson (C)  
Kerstin Sjöström (C)  
Ingemar Sandström (C), ordförande 
Ann-Kristin Strandman (C)  
Inger Sellgren (C)  
Petronella Johansson (C) ersätter Matz Johansson (C)  
Torbjörn Nygren (C) ersätter Tomas Sandström (C) 
Anders Jonsson (C) 
Ulf Johansson (C) 
Staffan Nyblom (C)  
Jerry Agestedt (C) ersätter Julina Nordberg (C)  
Gunnar Hörnlund (C)  
Grethel Broman (S)  
Billy Moström (S),  
Anders Olsson (S)  
Gerd Lindgren (S) 
Birgit Johansson (S)  
Carin Ahlfeldt (S) 
Grace Forsberg (S) ersätter Björn Forsberg (S) 
Chatarina Gustafsson (M) §§47 - 52 
Anna-Karin Nilsson (M) ersätter Chatarina Gustafsson (M) §§ 53 - 
75 
Jan Persson (M) 
Börje Nilsson (KD) ersätter Anna-Karin Lundberg (KD)  
Maria Lundqvist Brömster (L) ersätter Jörgen Forsgren (L) 
Mikael Larsson (SD)  
Bo Bäck (SD)  
Gert Karlsson (SD) 
Monica Jonsson (FD)  
Tomas Johansson (FD) ersätter Eleanor Bodel (FD)  
Niklas Vestermark (V)  
Anna-Britt Coe (V) 

Övriga: 
            Jonas Wallin, ekonomichef § 51, 53 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 57 
Ulf Månsson, kommunchef § 66 
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§ 47 Dnr 93376  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs. 
_____ 
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§ 48 Dnr 93377  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet kl. 15:15 på 
Oasen den 24 juni.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Madelaine Jakobsson (C) och Anders Olsson (S) väljas för att justera protokollet kl. 
15:15 på Oasen den 24 juni jämte ordförande Ingemar Sandström (C). 
_____  
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§ 49 Dnr 93378  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av anmälan av motion- Äldreombudskontakt 
som läggs till dagordningen som paragraf 74.  
______ 
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§ 50 Dnr 93379  

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningens ordförande är ej närvarande men har meddelat 
kommunsekreterare att ingen aktivitet finns att återkoppla till fullmäktige för tillfället. 
_____ 
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§ 51 Dnr 2020-000209 042 

Tertialrapport 1, 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tertial 1 2020. Resultatet för 
tertial 1, 2020 uppgår till -7,0 Mkr. Resultatet är 3,4 Mkr starkare jämfört med samma 
period 2019 då resultatet uppgick till -10,4 Mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår 
till 168,4 Mkr vilket innebär en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period 
2019. Verksamhetens intäkter minskar med 3,2 Mkr jämfört med samma period 2019.  
Allmänna utskottet visar en positiv avvikelse med 1,9 Mkr jämfört med budget, sociala 
utskottet en negativ avvikelse med -5,8 Mkr och barn och utbildningsutskottet en 
negativ avvikelse med -4,3 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat är ett 
underskott på -15,1 Mkr. Osäkerheten i prognosen per T1 2020 bedöms vara stor. Detta 
beror dels på att skatteintäkterna fortsätter påverkas av rådande pandemi, dels på 
osäkerheten kring hur framförallt social sektor lyckas realiseras besparings-
/effektiviseringsåtgärder. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att 
kommunfullmäktiges finansiella mål ej i något avseende kommer uppfyllas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tertialrapport 1 2020 samt redogörelse av ekonomichef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna Tertialrapport jan – april 2020. 
 

Yttrande under sammanträdet 
Ekonomichef Jonas Wallin får med fullmäktiges godkännande yttra sig i ärendet. 
 Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Niklas Vestermark (V), Maria 
Lundqvist Brömster (L) och Kerstin Sjöström (C) yttrar sig i samband med fullmäktiges 
hantering av ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tertialrapport januari – april 2020 godkänns. 
_____ 
Skickas till: ekonomiavdelningen 
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§ 52 Dnr 2020-000312 041 

Revisionens budget för 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium ska upprätta ett förslag till budget för revisorerna som 
fullmäktige sedan fastställer. Revisionen har själv kommit in med ett äskande som 
fullmäktiges presidium tagit ställning till. Revisorernas budget ska rymmas inom 
kommunens totala budgetram.  

Beslutsunderlag 
I enlighet med revisionen äskande föreslår presidiet att revisionens budget för år 2021 
fastställs till 510 000 kr. Detta ska då inrymma de extra 4 dialogmöten som presidiet 
önskar ha med revisionen och sakkunniga under 2021. Plan för 2022 och 2023 
innehåller uppräkningar av 2021 års fastställda budget om 510 000 kr. 
   

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionens budget för 2021 fastställs till 510 000 kr. Detta ska då inrymma de extra 4 
dialogmöten som presidiet önskar ha med revisionen och sakkunniga under 2021. Plan 
för 2022 och 2023 innehåller uppräkningar av 2021 års fastställda budget om 510 000 
kr. 
_____ 
Skickas till: revisionen, ekonomichef, KPMG (fk)   
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§ 53 Dnr 2020-000208 041 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Budget för kommande år samt plan för därefter två följande år beslutas av kommun-
fullmäktige i juni och utifrån antagen budget fastställer sedan kommunstyrelsen en 
detaljerad verksamhetsplan som presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet.  
Kommunens ledningsgrupp har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram 
förutsättningar för budget 2021, plan 2022-2023. Förutsättningar har behandlats vid tre 
tillfällen med budgetberedning under våren 2020. Förutsättningarna för budgetarbetet 
har löpande under våren bedömts utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser och de 
beräkningar som ligger till grund för aktuellt budgetförslag är den 
skatteunderlagsprognos som presenterades 2020-04-29. Beräkningar har skett utifrån att 
fullmäktiges resultatmål om 2% resultat ska uppnås. Budgetunderlaget 2021 – 2023 
innehåller förslag till resultaträkning, ramfördelning av medel samt investeringsbudget. 
Vidare innehåller budgetunderlaget plan för finansiell ställning för planeringsperioden 
samt plan för återställande av det egna kapitalet. Skriftliga direktiv som förslag till 
budget har lämnats enskilt av Socialdemokraterna, enskilt av Fria demokraterna, enskilt 
av Liberalerna, enskilt av Vänsterpartiet, enskilt av Sverigedemokraterna samt ett 
gemensamt förslag av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.  Det förslag 
som beräknats är det av majoriteten föreslagna direktivet.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
MBL-förhandlingsprotokoll 
Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Centerpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Socialdemokraterna 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Sverigedemokraterna 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Vänsterpartiet 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Fria Demokraterna 
Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Liberalerna 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
1. fastställer skattesatsen för år 2021 till 23,25 per skattekrona.  
2. fastställer Budget 2021, plan 2022 – 2023, inklusive plan för återställande av det 
egna kapitalet. 
3. godkänner att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens 
budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i 
kommunens budget 
4. uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och 
tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta 
verksamhetsplan 2021 som ska presenteras för fullmäktige i december 
5. fastställer låneramen för år 2021 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga 
krediter och upptagande av nya lån 
6. i övrigt fastställer kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och 
investeringsbudget 
 

Yttrande under sammanträdet  
Följande yttrande sig i samband med fullmäktiges hantering av ärendet; Madelaine 
Jakobsson (C), Niklas Vestermark (V), Tomas Johansson (FD), Billy Moström (S), 
Maria Lundqvist Brömster (L), Gert Karlsson (SD) och Monica Jonsson (FD) 

Förslag under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson yrkar på majoritetens (C,M,KD) förslag till budget, tillika 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Niklas Vestermark (V) yrkar på Vänsterpartiets förslag till budget. 
Tomas Johansson (FD) yrkar på tjänstepersonernas förslag till budget.  
Billy Moström (S) yrkar på Socialdemokraternas förslag till budget.  
Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar på Liberalernas förslag till budget med tillägg av 
fastställande av utökning av rektorstjänst, investeringar enligt majoritetens förslag samt 
bifall till oförändrad låneram. 
Gert Karlsson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget.   
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Beslutsgång 
Beslutsgång i huvudomröstning 
Ordförande konstaterar att det finns fem (5) förslag till budget utöver majoritetens 
förslag, tillika kommunstyrelsens förslag till budget. Kommunfullmäktige godkänner 
att samtliga förslag ställs mot varandra.   
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom acklamation beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Liberalernas, Sverigedemokraternas och 
Fria Demokraternas förslag ställs mot varandra för att finna ett motförslag till 
huvudförslaget.  

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som utses till motförslag 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för det förslag som utses till motförslag i huvudomröstningen 

 

Beslutsgång i omröstning om motförslag i huvudomröstningen 
Ordförande ställer Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Liberalernas, 
Sverigedemokraternas och Fria Demokraternas förslag mot varandra och finner genom 
acklamation att Socialdemokraternas förslag utgör motförslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Vänsterpartiets, Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag ställs mot 
varandra för att utse ett motförslag till Socialdemokraternas förslag som är 
huvudförslag i denna förberedande omröstning.  

2. Socialdemokraternas förslag ställs mot det förslag som utses till motförslag 
Ja-röst för Socialdemokraternas förslag 
Nej-röst för det förslag som utses till motförslag i den förberedande 
omröstningen. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag i förberedande omröstning 
Ordförande ställer Vänsterpartiets, Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag mot 
varandra och konstaterar att kommunfullmäktige genom acklamation utser 
Vänsterpartiets förslag som motförslag till Socialdemokraternas i den förberedande 
omröstningen. 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse 
ett motförslag till Vänsterpartiets förslag som är huvudförslag i denna om 
omröstning om motförslag i förberedande omröstning.  

2. Vänsterpartiets förslag ställs mot det förslag som utses till motförslag 
Ja-röst för Vänsterpartiets förslag 
Nej-röst för det förslag som utses till motförslag i den förberedande 
omröstningen. 

Ordförande ställer budgetförslag från Liberalerna och Sverigedemokraterna mot 
varandra och finner genom acklamation att Sverigedemokraterna utgör motförslag till 
Vänsterpartiet. 
 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i förberedande omröstning 
Med 11 röster för Vänsterpartiets förslag mot 3 röster för Sverigedemokraternas 
förslag, och 17 som avstår, beslutar kommunfullmäktige utse Vänsterpartiets förslag 
som motförslag till Socialdemokraterna i den förberedande omröstningen. Se 
omröstningsbilaga 1. 
 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstning 
Med 7 röster för Socialdemokraternas förslag mot 2 röster för Vänsterpartiets förslag, 
och 22 som avstår, beslutar kommunfullmäktige utse Socialdemokraternas förslag som 
motförslag till kommunstyrelsens förslag i huvudomröstningen. Se omröstningsbilaga 
2. 
 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Med 17 röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 röster för Socialdemokraternas 
förslag, och 5 som avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förlag. 
Se omröstningsbilaga 3. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Skattesatsen för år 2021 fastställs till 23,25 per skattekrona.  
2. Budget 2021, plan 2022 – 2023, inklusive plan för återställande av det egna kapitalet 
fastställs. 
3. Kommunstyrelsen tillåts göra tekniska förändringar av programmens budgetramar 
under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 
4. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och 
tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta 
verksamhetsplan 2021 som ska presenteras för fullmäktige i december 
5. Låneramen för år 2021 fastställs till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga 
krediter och upptagande av nya lån 
6. I övrigt fastställer kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och 
investeringsbudget 

Reservation 
Niklas Vestermark (V) och Anna-Britt Coe (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
Greethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S), Anders Olsson (S), Carin 
Ahlfeldt (S),Birgit Johansson (S) och Grace Forsberg (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
Mikael Larsson (SD), Gert Karlsson (SD) och Bo Bäck (SD) reserverar sig till förmån 
för eget förslag. 
Maria Lundqvist Brömster (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Monica Jonsson (FD) och Tomas Johansson (FD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
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§ 54 Dnr 2020-000228 346 

Anläggnings- och brukningsavgift för vatten och avlopp för år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Anläggnings- och brukningsavgift för vatten och avlopp för år 2020 (VA-taxan) 
behöver justeras för att möta framtida krav gällande lagstiftning och återinvestering. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-05-04 
VA-taxa jämförelse 2020-04, GVA-ingenjör 
Tjänsteskrivelse- GVA-ingenjör 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer att:  
1. Anläggningstaxan höjs med 6%. 
2. Brukningsavgiften höjs med 6%. 
3. Renhållningstaxan förblir på nuvarande nivå tills insamlingen av komposterbart 
material (brun tunna) har utvärderats. 
 

Yttrande under sammanträdet 
Gert Karlsson (SD) yttrar sig i samband med fullmäktiges hantering av ärendet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande avgifter och taxor fastställs:  
1. Anläggningstaxan höjs med 6 procent. 
2. Brukningsavgiften höjs med 6 procent. 
3. Renhållningstaxan förblir på nuvarande nivå tills insamlingen av komposterbart 
material (brun tunna) har utvärderats. 
______ 
Skickas til: Gva-chef (verkställande), ekonomiavdelningen (fk) 
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§ 55 Dnr 2020-000265 045 

Överenskommelse mellan Nordmalings kommun och Kommuninvest,  
borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal 

Sammanfattning av ärendet 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Nordmalings kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 28 
december 1995 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 23 juni 
2015.  Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Nordmalings kommun undertecknade Regressavtalet den 
8 juli 2011 och Garantiavtalet den 8 juli 2011. Ett borgensåtagande är enligt lag endast 
giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då 
borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och 
Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter 
tio år. Giltighetstiden för Nordmalings kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar 
således inom kort att löpa ut.   
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen, och den 
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet, bör Nordmalings kommun innan 
avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, 
som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat 
sådan bekräftelse av avtalen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdarg 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nordmalings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28 december 
1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordmalings kommun åtagit sig solidariskt 
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borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Nordmalings kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.  
 

Förslag under sammanträdet 
I enlighet med ekonomichefens tjänsteskrivelse så gör presidiet följande 
tilläggsyrkande: 
Att Nordmalings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nordmalings 
kommun den 8 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.  
 
Att Nordmalings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nordmalings 
kommun den 8 juli 2011, vari Nordmalings kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
Att utse Madelaine Jakobsson och Jonas Wallin att för Nordmalings kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 

Beslutsgång 
Fullmäktige godkänner att först hantera kommunstyrelsens förslag och därefter ta 
ställning till tilläggsyrkandet. Ordförande konstaterar att fullmäktige genom 
acklamation bifaller både kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Nordmalings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28 

december 1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordmalings kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Nordmalings kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer.   
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2. Nordmalings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nordmalings 
kommun den 8 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

3. Nordmalings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nordmalings 
kommun den 8 juli 2011, vari Nordmalings kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4. Madelaine Jakobsson och Jonas Wallin utses att för Nordmalings kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
_____ 
Skickas till: ekonomichef 
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§ 56 Dnr 2019-000432 101 

Nordmalings kommuns vision 2031 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte en tillfällig parlamentarisk beredning för målutvärdering 
och visionsarbete. För framtagandet av underlag och ett utkast till vision så anlitades 
konsultföretaget Your Will. Visionen syftar till att beskriva Nordmalings kommuns 
önskvärda läge om 10-15 år. I visionsarbetet har förtroendevalda, föreningar, 
medborgare och företagare inkluderats. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-09-02 
Visionsdokument, Your Will 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Dialoger, Your Will 
Analys av omvärld, Your Will 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Nordmalings kommuns Vision 2031. 
 

Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C), Anna-Britt Coe (V) och Maria Lundqvist Brömster (L) yttrar 
sig i samband med fullmäktiges hantering av ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nordmalings kommuns Vision 2031 antas. 
_____ 
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§ 57 Dnr 2020-000318 107 

Inriktningsbeslut - Nordmalings kommun går med i Vatten och 
Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)  

Sammanfattning av ärendet 
Jan Persson (M) väckte i kommunstyrelsen ärendet med syftet att tydliggöra 
Nordmalings kommuns vilja att genom delägarskap gå in i samarbete med VAKIN. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nordmalings kommuns viljeinriktning är att gå med i Vatten och Avfallskompetens i 
Norr AB (VAKIN). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nordmalings kommuns viljeinriktning är att gå med i Vatten och Avfallskompetens i 
Norr AB (VAKIN). 
______ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 58 Dnr 2020-000230 107 

Bolagsordning för nytt kommunalt bolag NORDVA, för ägande av 
vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt huvudmannaskap för 
den allmänna vatten- och avfallsanläggningen  

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
I detta ärende hanteras punkt nr 1, beslut om att bilda NORDVA och att godkänna dess 
bolagsordning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 
Bolagsordning NORDVA 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Det kommunala bolaget Nordmalings  Vatten och Avfall AB (NORDVA) bildas för 
ägande av vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt huvudmannaskap för den 
allmänna vatten- och avfallsanläggningen. 
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Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Nordmalings Vatten och Avfall 
AB (NORDVA). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda det kommunala bolaget Nordmalings Vatten och 
Avfall AB (NORDVA), för ägande av vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt 
huvudmannaskap för den allmänna vatten- och avfallsanläggningen. 
Bolagsordningen för Nordmalings Vatten och Avfall AB (NORDVA) godkänns. 
_____ 
 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 59 Dnr 2020-000231 107 

Ägardirektiv för Nordmalings Vatten och Avfall AB (NORDVA AB) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
I detta ärende hanteras punkt nr 2, fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Ägardirektiv NORDVA 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektivet för Nordmalings  Vatten och Avfall AB 
(NORDVA). 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektivet för Nordmalings  Vatten och Avfall AB (NORDVA) godkänns. 
_____ 
Skickas till:samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 60 Dnr 2020-000229 107 

Bolagsordning Vatten och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 
Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 

I detta ärende hanteras punkt nr 3, godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN.  
Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 
Vindeln. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 
Protokoll 2020-05-25 
Överblick över styrande dokument vid ev. samarbete mellan Vindelns kommun, Umeå 
kommun och Nordmalings kommun, VAKIN 2020-05-19 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-05-19 
Bolagsordning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)2020-04-24 
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Bilaga 1 Genomlysning av VA-verksamhet i Nordmalings kommun, VAKIN, 2020-04-
24 
Bilaga 2 Rapport om VA-verksamheten i Nordmalings kommun år 2018, VAKIN, 
VAKIN, 2020-04-24 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att NORDVA blir delägare i VAKIN och 
godkänner bolagsordningen för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att NORDVA blir delägare i VAKIN. 
Bolagsordningen för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB godkänns.  
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 61 Dnr 2020-000251 107 

Ägardirektiv Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 
I detta ärende hanteras punkt nr 4, att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i 
VAKIN från 21-01-01 och godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN.  
 
Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 
Vindeln. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Ägardirektiv VAKIN 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 
och med 2021-01-01. 
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektivet för Vatten- och avfallskompetens i Norr 
AB (VAKIN). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 
och med 2021-01-01. 
 
Ägardirektivet för Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) godkänns. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 62 Dnr 2020-000250 107 

Aktieägaravtal - Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 
År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 
att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 
kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 
respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 
avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 
kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 
med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 
anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 
sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 
VAKIN. 
 
Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 
ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   
 
1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 
förslag till bolagsordning NORDVA 
2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  
3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  
4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 
godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  
5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
 
I detta ärende hanteras punkt nr 5att godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   
Samtliga delbeslut förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå 
respektive Vindeln. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Aktieägaravtal Vatten och avfallskompetens i Norr AB, samhällsbyggnadschef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal för Vatten och avfallskompetens i Norr 
AB. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Aktieägaravtal för Vatten och avfallskompetens i Norr AB godkänns. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin 
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§ 63 Dnr 2020-000270 739 

Utredning - Möjligheten att omvandla Tobiasgården från särskilt 
boende till trygghets-/seniorboende 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 
antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 
utredningsuppdrag nr 5 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 
resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 
Med anledning av att äldreomsorgen i Nordmalings kommun i jämförelse med 
likvärdiga  kommuner är kostnadskrävande har förslag om effektivisering drivits fram. 
Uppdraget är att utreda möjligheten att omvandla det särskilda boendet till ett 
trygghetsboende.  Detta innebär dels att sektor omsorg minskar antalet boendeplatser 
med 9, samt dels att fastigheten övergår till annan ägandeform. Ett minskat antal 
boendeplatser innebär en reducering av antal årsarbetare med 5,9 heltidsarbetare, 
motsvarande 7 dagpersonal och 3 som arbetar natt.  Tobiasgården ägs av Nordmalings 
kommun och Sektor omsorg internhyr till en kostnad av 508 000 per år. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, tf socialchef 
Risk- och konsekvensanalys, Tobiasgården 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastighet Gräsmyr 4:97, Tobiasgården, 
förvaltas av Nordmalings kommun genom att den övergår till Nordmalings Hus AB, 
samt att fortsatta utredningar av fastighetens användning genomförs av den nya ägaren 

 
Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C), Niklas Vestermark (V) yttrar sig i samband med fullmäktiges 
hantering av ärendet. 

Förslag under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra överläggningar med styrelsen för Nordmalings Hus 
AB om förutsättningar för överlåtande av fastighet Gräsmyr 4:97 Tobiasgården samt 
framtida användning av fastigheten. Med målet att ägandet av Gräsmyr 4:97 övergår till 
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Nordmalings Hus AB med intentionen att fastigheten omvandlas till någon form av 
boende för äldre.  
Niklas Vestermark (V) yrkar på avslag att fastigheten Gräsmyr 4:97 Tobiasgården 
övergår till Nordmalings Hus AB, och istället förbli i kommunens ägor. 
Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till Madelaine Jakobssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre (3) förslag till beslut och kommunfullmäktige 
godkänner att dessa ställs mot varandra. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige genom acklamation beslutar enligt 
Madelaine Jakobssons (C) yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen uppdras att genomföra överläggningar med styrelsen för 
Nordmalings Hus AB om förutsättningar för överlåtande av fastighet Gräsmyr 4:97 
Tobiasgården samt framtida användning av fastigheten. Med målet att ägandet av 
Gräsmyr 4:97 övergår till Nordmalings Hus AB med intentionen att fastigheten 
omvandlas till någon form av boende för äldre. 
_____ 
Skickas till: kommunstyrelsens presidium, Nordmalings Hus AB styrelse 

Reservation 
Niklas Vestermark (V) och Anna-Britt Coe (V) reserverar sig till förmån för eget 
beslut. 
Greethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S), Anders Olsson (S), Carin 
Ahlfeldt (S), Birgit Johansson (S) och Grace Forsberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 64 Dnr 2020-000323 101 

Interpellation - Samverkan 

Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellation ställs av Monica Jonsson (FD) till kommunstyrelsens 
ordförande: 
”Det är en utmaning att samverka och samarbeta, att kommunicera är av största vikt i 
dessa tider.  
Ännu mer i dessa tuffa tider. Vi har haft en annorlunda vår, och vi vet att vi kommer att 
få känna av pandemin på många sätt. Nordmaling som är ett stort ekonomsikt kärvt läge 
och det är nu viktigt att tjänsteorganisationen har en närhet och stöd att verkställa 
fattade beslut.   
Som del av oppositionen så har vi full koll på att det främst gäller att efterlysa och följa 
upp fattade beslut. Men några frågor kvarstår; 

1) Hur och när möts man för dialog/samsyn mellan majoriteten och oppositionen? 
2) Hur säkerställer majoriteten att tjänsteorganisationen ”känner” en tydlighet om 

vart man vill att kommunen ska vara på sikt i framtiden. 
3) Vilka verktyg används för detta?" 

 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på 
interpellationen: 
" Samarbete och samverkan är alltid det som för oss framåt anser jag, både i dessa tider 
men också annars. I min roll som kommunstyrelsens ordförande så är det främst 
oppositionsrådet som jag för dialog med då det gäller oppositionen och då det gäller 
ledningsgruppen så är det framför allt kommunchefen som jag träffar regelbundet. 
Svar på frågorna: 

1. Då det gäller dialog och samsyn mellan majoritet och opposition så passar vi 
på att samtala med varandra vid alla de tillfällen då vi ses, det kan handla 
om bilfärder till olika möten eller efter eller innan möten på hemmaplan. I 
samband med justeringar och beredningar så brukar vi också nästan alltid 
sitta ner en stund för att diskutera olika frågor som är aktuella. Vi bokar 
också in andra möten ibland om det är långt mellan gångerna vi ses i andra 
sammanhang. Vi kommunicerar också via mail och telefon då det behövs. 
Sedan är det ju upp till oss att fortsätta diskutera dessa frågor i våra 
respektive grupper. 
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2. Jag träffar kommunchefen regelbundet, i princip varje vecka har vi ett möte 
inplanerat. Då diskuterar vi både frågor som är aktuella just nu men också 
mer långsiktiga frågor. Både han och jag lyfter frågor som vi behöver 
diskutera. Sedan pratar jag också med sektorscheferna vid behov och i olika 
frågor och vi har en bra dialog. Oppositionsrådet deltar också vid vissa av 
mötena som jag har med kommunchefen och ibland träffar hon och jag 
gemensamt hela ledningsgruppen för att diskutera specifika frågor.  

3.  De möten jag beskriver ovan är på det sätt vi arbetar och så kommunicerar 
vi via mail och telefon. " 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 
Interpellation - Samverkan, Monica Jonsson (FD) 
 

Yttrande till sammanträdet 
Under interpellationsdebatten yttrar sig Monica Jonsson (FD) och Madelaine Jakobsson 
(C). 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten avslutas. 
_____ 
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§ 65 Dnr 2020-000324 095 

Interpellation - Omlastningsplatsen 

Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD) till kommunstyrelsens 
ordförande: 
"Tidigare besked gällande omlastningsplatsen var att den skulle rulla igång efter årets 
semester alltså augusti eller september. Från den tiden skulle också intäkterna börja 
rulla in. Nu är beskedet att starten flyttas fram till i början på 2021. 
Frågor? 

1. När är den planerade starten tänkt att ske? 
2. Ska den som står för driften stå för kommunens bankkostnader? Gäller detta 

också för de kostnader som uppstått under tidigare period som tex 2019 års 
bokslut? 

3.  En ekonomisk kalkyl, av hur avkastningen blir måste vara gjord innan man 
fullföljer en investering av denna storlek. Då blir frågan, vad beräknas de årliga 
nettointäkterna bli? 

4. När är sista datum för kontrakterande av driftansvarig? 
5. När information framkom, om denna form av infrastruktur, sas det att 

framförhållning av tågtransporter låg på ca ett år. 
 Har vi i detta läge bokat några tåg i dag, och till vilken månad under 2021?" 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på 
interpellationen: 
" Som tidigare informerats om blev projektet försenat, främst på grund av Trafikverkets 
förseningar i samband med nya kostnadsberäkningar (vilka löstes genom tillkommande  
100% finansiering årsskiftet 2018/2019). Projektet förlängdes tom 2021-12-31 genom 
ett ändringsbeslut från Tillväxtverket daterat december 2019.  
Svar på frågorna: 

1. Senast våren 2021. 
2. Hela kommunens nettokostnader för omlastningsterminalen skall utgöra grund 

för kostnadstäckning genom drift. 
3.  Menar du för kommunen eller för den/de som ska drifta terminalen? För 

kommunens del ska  kostnaderna täckas av driftbolaget. Vad gäller för den/ de 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Sida 
37(49) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

som kommer drifta terminalen så är det inget som kommunen räknar på utan det 
kommer framkomma under upphandlingen då inlämnade anbudssvar kommer 
innehålla uppskattad budget och volymkalkyl från anbudslämnare. Tittar man på 
liknande terminaler kan man uppskatta att terminalen, när den har nått full drift 
minst kommer hantera 250 000-300 000 ton per år vilket bör motsvara en årlig 
omsättning runt 6-7 miljoner kronor. 

4.  Upphandlingens FFU (Koncessionsupphandling, Tjänstekoncession) är under 
framtagande. Upphandling kommer ut i augusti. Avtal med 
driftbolag/organisation tidigast i månadsskiftet augusti-september i år. 

5. Årsframförhållningen gäller reguljär trafik (ex. ”jag vill ha ha tåg måndag-
torsdag varje vecka eller varannan vecka klockan si och så”) Detta skall göras 
för 2021 till vecka 50 i samband med tidtabellomläggning. Förhoppningsvis har 
vi allt på plats till dess. Däremot om man bara ska ha enstaka transporter är det 
bara någon veckas förbeställning. Driftbolaget ringer trafikoperatören och begär 
transport på första lediga tid som de har. Kommunen bokar inte in några tåg, det 
ingår i- och blir driftbolagets framtida arbete. Detta är en ren 
verksamhetsplanering för driften. Dessutom måste terminalen (kommunen som 
ägare) först ha ett anslutningsavtal via Transportstyrelsen, samt att driftbolaget 
eller kommunen har ett förvaltnings-/driftavtal och säkerhetstillstånd med 
samma myndighet och det handläggs under hösten efter avslutad upphandling." 

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

Yttrande under sammanträdet 
Under interpellationsdebatten yttrar sig Madelaine Jakobsson (C) och Tomas Johansson 
(FD). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten avslutas. 
_____ 
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§ 66 Dnr 2020-000325 040 

Interpellation - Kommunal ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 
 
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD) till kommunstyrelsens 
ordförande: 
"2 års misskötsel av ekonomin i kommunen. Vi anser att anledningen till detta är att 
majoriteten inte klarat av att på rätt sätt använda våra skattemedel. Majoriteten har 
avsiktligt avstått från att följa den ekonomistyrningspolicy som KF har beslutat. 
Förslaget om en parlamentarisk grupp som KF beslutat om 2017 och som skulle följa 
det ekonomiska utfallet efter röd flagg från ekonomiavdelningen och ta fram förslag till 
åtgärder. Denna har inte tillsatts ännu trots beslut i KF. 
Prioriteringar vilka gjorts av majoriteten har inte redovisats, troligen beroende på att 
resultatet inte varit de man utlovat. 

1. Anledningen till köpet av Omega var att göra detta till ett boende. Helt plötsligt 
så ändras detta till att bli skollokaler. I stället hyrdes ett antal baracker in för 
boende. Tyvärr fungerade inte detta på grund av att inte gick att laga mat i 
dessa. Någon redovisning av detta har jag inte lyckats hitta . 
Kan du nu redovisa och förklara kostnaderna för denna satsning? 

2. Lögdeå skola öppnades och trots att utredningar visade på miljonkostnader sa 
majoriteten att detta var kostnadsneutralt. Nu kan vi se att kostnaderna ligger på 
flera miljoner plus reparationer som inte skulle behövas på många år. 
Var i skolans organisation har man minskat med dessa kostnader? 

3. Nedläggningen av avdelningen ”Viken B” på Strandholmen kallades för en 
strukturell förändring. 
Vad är besparingarna av detta beslut i kronor? 

4. AME startade som ett projekt och så skulle det också vara, men ändrades till att 
ingå i den kommunala organisationen. En av huvudorsakerna var att de skulle 
ingå i kommunens organisation var att försörjningsstödet skulle minska väldigt 
mycket. Vad som hänt är att detta stöd ökade med 1,4 miljoner över budget. 
Detta skulle utredas men tyvärr har inga svar framkommit.  
Varför blev underskottet i försörjningsstödet högre med den organisationen? 
Vad år den årliga kostnaden för den nya organisationen? 
Vad är kostnaderna för ombyggnaderna av lokalerna för AME" 
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Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på 
interpellationen: 
" Vi är också väldigt oroade över kommunens ekonomi och jobbar allt vad vi kan för att 
minska kostnaderna och nå en budget i balans. Vi har inte heller avsiktligt avstått från 
att följa ekonomistyrningspolicyn förutom då vi, precis som andra, tidigare år har 
föreslagit att tillfälligt sänka resultatmålet. Den utökade budgetberedningen som varje 
år jobbar med budgeten är ett fullgott alternativ till den parlamentariska grupp som 
föreslogs, budgetberedningen är också parlamentarisk. Ekonomi och budget diskuteras 
dessutom vid varje sammanträde med kommunstyrelsen och där är alla partier 
representerade, ofta också med ersättare. Då det gäller vilka prioriteringar majoriteten 
har gjort som vi inte har redovisat vet jag inte vad du syftar på, arbetet kring ekonomi 
och budget är transparent och öppet. 
Svar på frågorna:  
1. Ursprungligen köptes Altas och Omega in för att vara boende till ensamkommande 
flyktingbarn, orsaken till att frågan om att köpa byggnaderna uppstod var att de betaldes 
höga hyror för samma byggnader. I och med att det togs emot många EKB i kommunen 
samt att man inte var nöjd med den SI-utbildning som våra ungdomar fick på annan ort 
så togs beslutet att starta upp SI i egen regi, det saknades då lokaler för det och då 
flyttades SFI och Vuxenutbildningen till Omega för att göra plats för SI på 
Artediskolan. Det var en bra lösning pga att samordningsvinster då kunde uppnås med 
undervisningen på Artediskolan. Att vi under en längre tid har bedrivit SI i kommunen 
har varit bra både för dessa ungdomar men också av ekonomiska skäl. Att barackerna 
hyrdes in var för att de skulle användas som utslussningsboende, men som du skriver så 
uppfyllde inte barackerna kraven. Det var inte ett politiskt beslut kring att hyra dessa 
baracker. Kostnaderna för barackerna finansierades helt av Migrationsverket. 
2. I Lögdeå skola används delar av lokalerna även som förskola, det var också fallet 
under den tid efter att skolan stängdes av föregående majoritet. I och med att det 
glädjande nog är många barn på förskolan i Lögdeå så hade det inte varit möjligt att 
avyttra skolan. Kostnaden för lokalerna hade kommunen alltså hela tiden även om vissa 
kostnader under en tid låg hos samhällsbyggnadsavdelningen. De åtgärder som har 
gjorts i lokalerna berör främst förskolan och fritids och beror på miljökrav och 
arbetsmiljökrav och skulle ha genomförts även om det inte hade bedrivits 
skolverksamhet där. Nu när skolan är i full gång igen så är det ca 60-70 elever på 
skolan. Dessa barn skulle inte rymmas idag på centralorten i befintliga klasser om vi 
inte skulle ha enormt stora klasser i de lägre åldrarna, vilket vi inte strävar efter. Det 
innebär alltså att de lärare som idag jobbar i Lögdeå skulle ha behövts på centralorten 
om inte skolan i Lögdeå var igång, det kanske skulle gå att minska med någon lärare 
vissa år men i stort så skulle vi ha samma personalstyrka. Hade vi inte startat upp 
skolan i Lögdeå igen så hade det varit svårt att bedriva SI i egen regi, i alla fall inte i 
våra egna lokaler och satsningen på SI på hemmaplan har varit en besparing för 
kommunen. 
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3. Cirka 2, 7 mkr sparades då Viken B stängdes.  
4.1 Det är inte på grund av den nya organisationen som försörjningsstödet blev högre. 
En kraftig ökning av antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd har skett de 
senaste åren. Ett stort problem är att det har varit få personer som jobbat just med dessa 
frågor inom socialtjänsten, de har inte hunnit med att utreda och följa upp alla ärenden 
samt lyfta dessa i samordningsteamet. Där har man nu ändrat om så att man handlägger 
färre ärenden var och också hinner med uppföljningen. En annan del är att ett flertal av 
de nyanlända som kommit under senare år avslutat sin etablering och nu uppbär 
försörjningsstöd. På grund av den budget som antogs nationellt hösten -18 så blev det 
snabba omkastningar vad gäller extratjänster, detta gjorde att många inte hunnit 
förberedas för vidare arbete/studier. En del av dessa återfinns i dag på försörjningsstöd.  
4.2 Den årliga kostnaden omfattar 3,25 tjänster som är skattemedelsfinansierade. 
Årskostnaden är ca 1,5 Mkr.  
4.3 Ombyggnationen av lokalerna för AME, integration, Kommunal mfl kostade 845 
tkr. Allt detta skedde som ett led i lokalförsörjningsgruppens arbete, det arbetas hårt för 
att inte externa lokaler ska förhyras utan att kommunens egna lokaler ska användas." 
 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 
Interpellation - Kommunal ekonomi, Tomas Johansson (FD) 
 
Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C), Tomas Johansson (FD) och Niklas Vestermark (V) yttrar sig 
under interpellationsdebatten. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten avslutas. 
_____ 
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§ 67 Dnr 2020-000235 003 

Program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 3 § kommunallagen (KL) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver 
verksamhet på uppdrag av kommunen.  
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och 
öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Programmet ska stärka den 
kommunala beställarrollen och vara underlag för utvecklingsarbete. 
Enligt förslag till program för uppföljning av privata utförare ska kommunstyrelsen i 
Nordmalings kommun årligen ta fram en särskild plan för uppföljning av privata 
utförare för de verksamheter som kommunen ansvarar. Uppföljningsplanen ska vävas in 
i den årliga internkontrollplanen som beslutas av kommunstyrelsen. Det ska i den 
framgå vilka fokusområden uppföljningsarbetet kommer ha under året samt en 
detaljplan där det framgår specifikt vilken enhet som kommer följas upp, vilken tid och 
på vilket sätt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse – 2020-05-18 
Förslag – program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner program för uppföljning av privata utförare för 
perioden 2020-2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2023 fastställs. 
_____ 
Skickas till: nämndkansli 
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§ 68 Dnr 2020-000259 106 

Årsredovisning 2019 och beviljande av ansvarsfrihet - 
Samordningsförbundet 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet. 
Samordningsförbundet redovisar ett underskott för 2019 med ca 1000 000 kronor. 
Samordningsförbundets revisorer gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i 
Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Revisionsberättelse, kommuner och regioner 
Revisionsberättelse, KPMG 
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Umeåregionen 
Granskning 2019 Umeåregionen 
Rapport, KPMG 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2019. 
 

Yttrande under sammanträdet 
Vid fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig Madelaine Jakobsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
_____ 
Skickas till: Samordningsförbundet 
Klicka eller tryck här för att ange text. 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 
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§ 69 Dnr 2020-000157 106 

Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i samverkan 
för gemensam utveckling och effektivisering 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, 
Vindelns och Vännäs kommuner för effektivisering och utveckling inom regionen. 
Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun i samarbetet. 
År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring för samarbetet. 
Detta dokument har utgjort det grunddokument på vilket samarbetet vilar. Dokumentet 
pekar ut de bärande principerna och den värdegrund som genomsyrar samarbetet i 
Umeåregionen. I februari 2019 beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring 
ska skrivas fram och att det nya dokumentet, efter beslut i respektive kommun, ska 
ersätta den tidigare antagna avsiktsförklaringen.  
Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt och fördjupat 
samarbete för utveckling och effektivisering.  
Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i Umeåregionens 
kommunchefsgrupp.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-05-04 
Tjänsteskrivelse - reviderad avsiktsförklaring, Umeåregionen  
Reviderad avsiktsförklaring, Umeåregionen  
Missiv, Umeåregionen 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nordmalings kommun antar ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i 
samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”.  
Dokumentet ersätter tidigare antaget dokument.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Nordmalings kommun antar ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i 
samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”.  
Dokumentet ersätter tidigare antaget dokument.   
_____ 
Skickas till: Umeåregionen, kommunchef 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 
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§ 70 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  
Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 
beslut: 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  
Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL – 200331 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 f-h 
§ SoL. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL godkänns. 
_____ 
 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Sida 
45(49) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 71 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommunkommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen 
varför  kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 
beträffande ej verkställda beslut: 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Statistikrapport ej verkställda beslut 2020-03-31, tf. socialchef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt 28 h § LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS godkänns. 
_____ 
 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 
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§ 72 Dnr 2020-000213 719 

Revidering av tillämpningsregler för förskolan Nordmalings kommun 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Revideringen gäller sommarstängning av förskolan. I Nordmalings kommuns nu 
antagna tillämpningsregler står följande: 
Under fyra (4) veckor under sommaren håller förskolor, fritidshem och familjedaghem 
stängt, med start den andra måndagen i juli. Under denna period finns en sommar- 
öppen avdelning dit alla med omsorgsbehov hänvisas.  
Under de år som kommer fram till och med 2030 infaller andra måndagen i mitten av 
juli vilket gör att planerad sommarstängning blir för sent lagd sett till hela sommaren. 
Förslag om att detta fortsättningsvis ska hanteras av verksamhetsansvarig 
(förskolerektor) bereds även under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-05-04 
Tillämpningsregler – sommarstängning, barn- och utbildningschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande revidering: 
Verksamhetsansvarig beslutar om stängningsveckor för barnomsorg. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande revidering av Tillämpningsregler – sommarstängning fastställs: 
Verksamhetsansvarig beslutar om stängningsveckor för barnomsorg. 
_____ 
Skickas till: nämndkansliet (revidering av underlag samt publicering), rektor 
barnomsorg 
 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 
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§ 73 Dnr 2020-000040 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 
ett (1) år, 2020 

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 ärenden har inte besvarats och avslutats inom ett år: 
Motion - Från utskott till nämnder  - utredning pågår och ärendet kan hanteras i 
augusti/september 
Motion – Folkhälsoplan – en policy är upprättad av Folkhälsorådet men planen är ej 
ännu framtagen.  
Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i kommunens 
lokaler   
Medborgarförslag - Flytt av bostäder  
Medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-06-08 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta handläggning i samtliga redovisade ärenden. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Handläggning ska fortgå i samtliga redovisade ärenden. 
_____ 
Skickas till: ansvarig handläggare 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 74 Dnr 2020-000334 739 

Anmälan av motion- Äldreombudskontakt 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion från Monica Jonsson (FD) anmäls vid dagens 
fullmäktigesammanträde: 
"Vi har ett problematiskt läge inom vår äldreomsorg. Vi har stora besparingskrav även 
inom detta sektorsområde. Nästan alltid kommer den enskilde medborgaren i kläm. Vi 
har utmaningar i dialoger mellan brukare, boende och anhöriga. Utifrån det ekonomiska 
läget och den snäva organisationen tror vi att en sådan här lösning kan bibehålla, stödja 
och vara en kanal in för den äldre målgruppen. 
Beskrivning 
Våra äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället, över sin vardag 
och kunna åldras i trygghet. Den äldre ska bemötas med respekt och ha tillgång till god 
vård och omsorg med bibehållet oberoende. I Sverige finns därför en nationell 
värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden är formulerad i 5 kap. 4 § första stycket 
socialtjänstlagen (SoL). Där står att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande(värdegrund).  
Äldre i vår kommun ska via äldreombudskontakten få hjälp och råd om bland annat 
vilka myndigheter som ska kontaktas i specifika ärenden. Tjänsten bör även innefatta 
information, rådgivning på en kommunal övergripande nivå, enkelt förklarat, en brygga 
mellan beslutsfattande politik/tjänsteorganisationen till gruppen äldre.  
Vi tror att en sådan markering av tjänst är en av nycklarna att den äldre kommer att 
känna en utökad trygghet.  
Vid behov så finns det tid och utrymme, och på ett lugnt och samlat sätt, ge samma 
information/ repetition i flera omgångar, Det kommer att  utgöra en trygghet för hela 
samhället." 

Beslutsunderlag 
Motion -  Äldreombudskontakt, Monica Jonsson (FD) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 70213  

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08, § 249 Information om taxor och 
avgifter 2021.  
Förbundsavgift 2021, Sveriges kommuner och regioner, 2020-05-29 
 
Protokollsutdrag 2020-05-20 Myndighetsnämnden, §18 Föreläggande enligt 
miljöbalken för förskolan Kullerbyttan. 
 
Cirkulär SKR och Sobona, Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för 
att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin.  
 
Informationsbrev gemensam beställningsportal, Region Västerbotten, Länstrafiken 
2020-05-25 
 
Beviljande av bidrag, Svenska filminstitutet 
_____ 
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