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§ 118

Dnr 93376

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§ 119

Dnr 91842

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan kompletteras med anmälan av motion Visselblåsarfunktion från
Monica Jonsson (FD).
_____
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Rolf Ingemar Sandström
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§ 120

Dnr 91841

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Två justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Madelaine Jakobsson (C) och Gerd Lindgren (S) väljs att onsdagen den 16 december kl.
14:00 justera protokollet jämte ordförande Ingemar Sandström (C).
_____
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Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§ 121

Dnr 93379

Information från Demokratiberedningen
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) meddelar att den information
som finns att delge behandlas i nästkommande ärende på dagordningen.
_____
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Rolf Ingemar Sandström
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-14

9(47)

Kommunfullmäktige

§ 122

Dnr 2020-000534 001

Demokratiberedningens utredning - frågor från allmänheten i
kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Den 24 juni 2019 fick Demokratiberedningen i uppdrag av kommunfullmäktige att
utreda andemeningen i motionen enkla frågor från kommunmedborgare. Det vill säga
ge medborgare möjlighet att utöver allmänhetens frågestund kunna ställa frågor till
kommunfullmäktige.
Demokratiberedningen har undersökt hur andra kommuner (bland annat Sundsvalls
kommun, Ljusdals kommun samt Heby kommun) hanterar frågan med att stärka
medborgares delaktighet. Utifrån denna undersökning har demokratiberedningen lagt
fram ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till.
Demokratiberedningens förslag är att i likhet med tidigare nämnda kommuner införa en
möjlighet för medborgare att ställa en enkel fråga i och med kommunfullmäktiges
sammanträden. Tanken är att medborgare minst 5 arbetsdagar innan fullmäktiges
sammanträden kan lämna in en fråga som ska vara ställd till en politiker. Det ska inte
vara en fråga ställd till tjänsteperson eller vara partipolitiska frågor. Partipolitiska frågor
ska ställas direkt till det politiska partiet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 387
Demokratiberedningens protokoll, 2020-11-06
Demokratiberedningens förslag
Kommunstyrelsens yttrande
Om kommunfullmäktige går vidare med förslaget så anges en prövotid på 1 år, samt att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för förslaget.
Yttrande under sammanträdet
Bertil Löweneke (M), Grethel Broman (S), Gunnar Hörnlund (C), Jörgen Forsgren (L)

Förslag under sammanträdet
Grethel Broman (S) föreslår att prövotiden förlängs till 2 år. Jörgen Forsgren (L) yrkar
bifall till förslaget om 2 år.
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Beslutsgång
Ordförande uppfattar att det finns stöd för Grethel Bromans (S) yrkande och föreslår
fullmäktige att ta ställning till demokratiberedningens förslag med tillägg att en
prövotid på 2 år samt att kommunstyrelsen uppdras ta fram ett reglemente för detta.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Demokratiberedningen förslag antas med en prövotid på 2 år.
2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett regelverk för förslaget.
_____
Skickas till: kommunstyrelsen, kommunkansliet, sekreterare Demokratiberedningen
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§ 123

Dnr 91845

Inkomna frågor
Sammanfattning av ärendet
Tomas Johansson (FD) tillåts ställa en fråga angående barnomsorg på obekväm tid och
kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) besvarade denna. Frågor kan
enligt kommunfullmäktiges reglemente ställas efter att kallelsen har skickats ut och
dessa behöver ej besvaras skriftligen. I protokollet återges ej frågan eller svarets
innehåll.
Beslutsunderlag
Fråga, Tomas Johansson (FD)
Svar på fråga, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) och Tomas Johansson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses besvarad.
_____
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Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§ 124

Dnr 2020-000533 007

Kommunstyrelsens yttrande - Översiktlig granskning Delårsrapport
2020
Sammanfattning av ärendet
Sakkunniga revisorer (KPMG) samt förtroendevalda revisorer har granskat
Nordmalings kommun delårsrapport. I granskningsrapporten framkommer ett antal
uttalanden, rekommendationer samt synpunkter gällande innehållet samt lagefterlevnad
avseende upprättande av delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 §342
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Förslag till yttrande, ekonomichef
Översiktlig granskning - delårsrapport 2020, KPMG
Revisorernas bedömning - delårsrapport 2020, revisorerna
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens yttrande mottages och läggs till handlingarna.
_____
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Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§ 125

Dnr 2020-000540 041

Information - Verksamhetsplan 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens antog 2020-11-30 verksamhetsplan avseende 2021, denna anger
inriktning för kommande års verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande
mål.
Verksamhetsplanen beskriver, förutom de övergripande fullmäktigemålen och
medelsanvisning, en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. En omfattande
påverkansfaktor gällande verksamhetsplan 2021 är den rådande pandemin som innebär
ett nytt prioriterat kommunalt uppdrag, nämligen att minska smittspridningen och att
säkerställa efterlevnadsuppdraget. Ytterligare fokusområden i Verksamhetsplan 2021
är:
- Kommunens ekonomin, med fokus på stärkta resultat och effektiv verksamhet utifrån
politiska beslut.
- Kommunen som en attraktiv arbetsgivare, inte minst för att trygga den framtida
kompetensförsörjningen.
- Vision 2031 är beslutad av kommunfullmäktige och kommer under året att
implementeras i organisationen. Ett arbete med att forma nya fullmäktigemål inför
2022 kommer även att prioriteras under året.
- Ett starkt näringslivsklimat och ökat invånarantal är områden som återkommer i
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30, ekonomichef
Verksamhetsplan 2021, ekonomichef
Yttrande under sammanträdet
Med fullmäktiges godkännande yttrar sig ekonomichef Jonas Wallin.
Monica Jonsson (FD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
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Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
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§ 126

Dnr 2020-000011 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun 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 2020-11-30 § 354
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020, socialchef
Kommunfullmäktiges beslut
Statistikrapporten mottages och läggs till handlingarna.
______
Skickas till: socialchef
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§ 127

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 2020-11-30 § 354
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020, socialchef
Kommunfullmäktiges beslut
Statistikrapporten mottages och läggs till handlingarna.
______
Skickas till: socialchef
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Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Gerd Emma Elisabeth Lindgren
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§ 128

Dnr 2020-000174 450

Avfallsplan för Umeåregionen - Resurshushållning för cirkulärt
samhälle 2021-2030
Sammanfattning av ärendet
Miljöbalken föreskriver att varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller
en avfallsplan samt föreskrifter.
Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på
uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Planen innehåller tre
(3) övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och
som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. De övergripande målen är att
minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan.
Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer att initieras på
uppdrag av kommunstyrelsen i respektive kommun och ske med den frekvens som
följer av tidplanen för åtgärderna enligt handlingsplanen.
Förslaget till avfallsplan har remitteras till flera remissinstanser. Lagstadgad utställning
av planen för samråd har skett.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 362
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör
Förslag avfallsplan, renhållningsingenjör
Bilaga 1-5, renhållningsingenjör
Kommunstyrelsens förslag till beslut
och denna gäller från och med 2021-01-01.

Kommunfullmäktiges beslut
med 2021-01-01.
______
Skickas till: renhållningsingenjör
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§ 129

Dnr 2020-000580 511

Taxa för felparkering
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att kommunal parkeringsövervakning
ska införas. I samband med införande av parkeringsövervakning behöver även avgift för
felparkering fastställas.
Felparkeringsavgift gäller för parkering på gatumark och allmänna platser och är en
metod för att få fordonsförare att parkera enligt gällande lagstiftning samt antagna
lokala trafikföreskrifter. Rätt parkering bidrar till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet,
utryckningsfordons framkomlighet samt ökade underhållsmöjligheter för kommunens
gator.
Parkeringsövervakning med tillhörande felparkeringsavgift ökar också kommunens
möjligheter att hantera övergivna fordon som inte uppfyller gällande
parkeringsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 377
Taxa för felparkering, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för felparkering.
Yttrande under sammanträdet
Gunnar Hörnlund (C), Madelaine Jakobsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för felparkering antas.
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef
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§ 130

Dnr 2020-000482 346

Taxa för vatten och avlopp 2021
Sammanfattning av ärendet
Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) övertar 2021-01-01 driftssvaret för den
allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Ett led i övertagandet är en
anpassning av VA-taxan till den taxestruktur som Vakin tillämpar.
Den föreslagna taxan för vatten och avlopp är i stort intäktsneutral i jämförelse med den
nuvarande taxan som tillämpas i Nordmalings kommun. En mindre mängd abonnenter
kommer dock att se en förhållandevis stor förändring i den avgift som debiteras. Dessa
abonnenter kommer därför att ges en riktad information beträffande de orsaker som
ligger bakom den förändrade debiteringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Information - Förslag på VA-taxa och ABVA
Förhandskopia 20200923 VA-taxa Nordmaling
Protokollsutdrag 2020-11-09
Protokollsutdrag 2020-10-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för vatten och avlopp.
Yttrande under sammanträdet
Med fullmäktiges godkännande yttrar sig Robert Hansson VA-chef, VAKIN.
Gunnar Hörnlund (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för vatten och avlopp 2021 antas.
_____
Skickas till: gva-ingenjör, samhällsbyggnadschef
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§ 131

Dnr 2020-000531 452

Taxa för avfall 2021
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommuns avfallsverksamhet visar under 2020 på ett underskott.
Tillkommande verksamhet under 2020 i form av separering av matavfall samt
kostnadsökningar vid omhändertagandet av avfall visar på att underskottet kommer att
öka ytterligare under 2021, om inte åtgärder vidtas. För att finansiera verksamheten
förordar sektor samhällsbyggnad en taxehöjning.
Ett förslag till taxa anpassad till de ökade kostnaderna presenteras. Utgångspunkten för
den föreslagna taxan är självkostnadsprincipen samt uppfyllande av de lagkrav som
råder för avfallsverksamheten.
Beslutsunderlag
Information avfallstaxa Nordmalings kommun 2021
Förslag på avfallstaxa Nordmaling 2021
Protokollsutdrag 2020-11-09
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Information förslag på avfallstaxa 2021, Vakin
Yttrande under sammanträdet
Med fullmäktiges godkännande yttrar sig samhälsbyggnadschef Torsten Lindqvist,
kommunchef Ulf Månsson och Vakins renhållningschef Elisabeth Johansson och
sektionschef för hushållsavfall Helena Johansson.
I samband med fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig även Gunnar Hörnlund (C),
Billy Moström (S), Grethel Broman (S), Jörgen Forsgren (L), Chatarina Gustafsson
(M), Madelaine Jakobsson (C), Bertil Löweneke (M), Anders Olsson (S), Anna-Karin
Lundberg (KD)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för avfall 2021
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Förslag under sammanträdet
Grethel Broman (S) yrkar på att grundavgiften Villa fastställs -285 kr till 775 kr (nivå
Umeå) Viktavgift Villa + 58 kr till 725 kr (nivå Vännäs) Grundavgift Flerbostadshus
fastställs 1 500 kr till 6900 kr (nivå Vindeln) Viktavgift Flerbostadshus + 870 till 10
875 (nivå Vännäs) Grundavgift Fritidshus 254 kr till 545 kr (nivå Umeå).
Madelaine Jakobsson (C), Monica Jonsson (FD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anna-Karin Lundberg (KD), yrkar på återremiss på grund av att ny information kom
vid sittande bord.
Chatarina Gustafsson (M) begär ajournering och ajournering genomförs kl.16:04-16:14.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss samt
kommunstyrelsens förslag till beslut och Billy Moströms (S) yrkande.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
1. Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs under dagens
sammanträde.
Ordförande hör att ärendet avgörs under dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster, 4 nej-röster och 2 som avstår så konstaterar ordförande att ärendet ska
behandlas under dagens sammanträde, se omröstningsbilaga 1.
2. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Billy Moströms (S) yrkande.
Ordförande hör att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Billy Moströms (S) yrkande
Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster, 8 nej-röster och 6 som avstår så konstaterar ordförande att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för avfall 2021 antas.
_____
Avstår att delta i omrösting
Omröstning 1 om ärendet ska avgöras idag: Chatarina Gustafsson (M), Bertil Löweneke
(M)
Huvudomröstning (omröstning 2): Jonas Nordin (SD), Mikael Larsson (SD), Bo Bäck
(SD), Anna-Karin Lundberg (KD), Chatarina Gustafsson (M), Bertil Löweneke (M)
Reservationer
Reservation efter avslag på återremissyrkandet:
Mikael Larsson (SD), Bo Bäck (SD) och Jonas Nordin (SD) reserverar sig. Anna-Karin
Lundberg (KD)
llmäktige tar beslut på
Reservation av kommunfullmäktiges beslut att anta föreslagen taxa:
Grethel Broman (S), Billy Moström (S) Andels Olsson (S), Gerd Lindgren (S), Carin
Ahlfeldt (S), Björn Forsberg (S), Bidrgit Johansson (S), Anna-Britt Coe (V), Jonas
Nordin (SD), Mikael Larsson (SD), Bo Bäck (SD) och Anna-Karin Lundberg (KD)
även för att ny information kom under mötets gång vid sittande bord, d.v.s. oförberedda
beslutsunderlag. Samt att den nya informationen i form av staplar och diagram inte var
_____
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§ 132

Dnr 2020-000484 345

Allmänna bestämmelser för Nordmalings kommuns vatten och
avloppsanläggning
Sammanfattning av ärendet
Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggning, ABVA, har som
huvudsakliga syfte att reglera fastighetsägares användning av den allmänna VAanläggningen, samt att beskriva det formella förhållandet mellan fastighetsägare och
huvudmannen.
Befintliga ABVA har i förslaget anpassats för att harmonisera med den ABVA som
tillämpas i Umeå och Vindeln.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Förhandskopia 20200923 VA-ABVA Nordmalings kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ABVA Nordmalings kommun 2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Allmänna bestämmelser för Nordmalings kommuns vatten och avloppsanläggning 2021
antas.
_____
Skickas till: gva-ingenjör, samhällsbyggnadschef
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§ 133

Dnr 2020-000572 107

Bolagsordning Nordmalings Vatten och Avlopp AB (NORDVA)
Sammanfattning av ärendet
Bolagsordning för Nordmaling Vatten och Avfall AB (Nordva) har beslutats av
kommunfullmäktige 2020-06-22. Vid Nordvas stämma upptäcktes några mindre
felaktigheter som nu har korrigerats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 §382
Bolagsordning Nordva, Vakin
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar och antar bolagsordning för
Nordva.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar och antar bolagsordning för
Nordva.
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef, Vakin
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§ 134

Dnr 2020-000544 049

Aktieägartillskott Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA)
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har tidigare fattat beslut om att bilda ett helägt dotterbolag som
ska tillhandahålla tjänster inom vatten, avlopp och avfall för kommuninvånarna.
Bolaget startades oktober 2020 och verksamheten ska starta 2021-01-01.
Bolaget kommer att bedriva en verksamhet som helt ska finansiera sin verksamhet via
brukaravgifter från kunderna. I ett uppstartsläge finns en osäkerhet kring vilka
resultatpåverkande situationer som kan inträffa. Bolagets aktiekapital uppgår i
dagsläget till 500 000 kr.
Lagstiftningen anger att när ett bolags halva aktiekapital är förbrukat så är bolaget
styrelse skyldig enligt aktiebolagslagen att genast upprätta och låta bolagets revisor
granska en kontrollbalansräkning. Om misstanken är riktig måste styrelsen kalla till
extra bolagsstämma för att besluta om bolagets fortsatta drift och återställande av
aktiekapitalet. Senast åtta månader därefter måste en ny stämma hållas där en ny, av
revisor granskad och av stämman godkänd, kontrollbalansräkning läggs fram, och som
visar att hela aktiekapitalet är återställt.
I praktiken skulle denna situation uppstå vid ett underskott på 250 000 kr vid
upprättande av tertialrapport 1 2021.
Situationen bör undvikas genom att Nordva AB föreslås få ett ovillkorat
aktieägartillskott från Nordmalings kommun. Ett ovillkorat aktieägartillskott till Nordva
AB innebär att bolaget får ett kapitalläge som tål betydligt mer resultatpåverkan innan
en eventuell situation med kapitalbrist och kontrollbalansräkning blir aktuellt.
Ett aktieägartillskott innebär ingen resultatpåverkan för Nordmalings kommun eftersom
aktieägartillskottet redovisas som tillgång i balansräkningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 346
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun lämnar ett ovillkorat
aktieägartillskott på 3 000 000 kr till Nordva AB.
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Kommunfullmäktiges beslut
Nordmalings kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott på 3 000 000 kr till
Nordva AB.
_____
Skickas till: ekonomichef, Vakin
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§ 135

Dnr 2020-000545 045

Kommunal borgen Nordmalings vatten och avlopp AB (NORDVA)
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har tidigare fattat beslut om att bilda ett helägt dotterbolag,
Nordva AB, som ska tillhandahålla tjänster inom vatten, avlopp och avfall. Bolaget
startades oktober 2020 och verksamheten startar 2021-01-01.
Nordva AB har i uppstartsfasen ett behov av upplåning för att i första hand kunna köpa
kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt för att säkerställa likviditet i den
ordinarie driften. För sådan upplåning krävs att ägaren av Nordva AB, Nordmalings
kommun borgar för låneskulden. Nivån på Nordva AB:s låneskuld kommer att regleras
genom nivån på den kommunala borgen. Det innebär att Nordmalings kommun har full
kontroll över Nordva AB:s framtida skuldsättning.
I uppstarten bedöms upplåning i Nordva AB inte påverka koncernskulden i och med att
Nordmalings kommun får ett amorteringsutrymme i samband med försäljning av
anläggningstillgångar
Med anledning av ovan nämnda behov rekommenderas en kommunal borgen på 35 000
000 kr för Nordva AB. En stor del av borgensutrymmet kommer nyttjas direkt vid
uppstarten av bolaget när Nordva AB köper Nordmalings Kommuns
anläggningstillgångar avseende vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 345
Tjänsteskrivelse samt muntlig föredragning från ekonomichef.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordva AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktiges beslut
Nordmalings kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen för Nordva AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
_____
Skickas till: ekonomichef, Vakin
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§ 136

Dnr 2020-000568 049

Aktieöverlåtelseavtal Vakin
Sammanfattning av ärendet
Ett avtal som reglerar Nordmaling Vatten och Avfall ABs (Nordva) aktieinnehav i
Vatten och avfallskompetens i Norr AB (Vakin) genom förvärv av aktier av Umeå
vatten och avfall AB behöver upprättas. Ett förslag till avtal har beretts av
kommunstyrelsen och läggs fram för beslut till fullmäktige. Avtal är utformat så att
både kommunfullmäktige i Umeå respektive Nordmalings kommun måste godkänna
avtalet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 378
Aktieöverlåtelseavtal, Vakin
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet.
Kommunfullmäktiges beslut
Aktieöverlåtelseavtalet för aktieinnehav i Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
godkänns och antas.
_____
Skickas till: ekonomichef, Vakin
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§ 137

Dnr 2020-000571 107

Uppdragsavtal NORDVA till VAKIN
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings Vatten och Avfall AB (Nordva) är från och med den 1 januari 2021
huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Umeå
kommun, Vindelns kommun och Nordmalings kommun har beslutat att bilda ett
gemensamt kompetensbolag Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin). Ett avtal
måste upprättas för den drift, skötsel och underhåll som Vakin förväntas utföra av
Nordvas anläggningar. Ett avtal har beretts av kommunstyrelsen och läggs fram för
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 379
Uppdragsavtal Nordva till Vakin, Vakin
Bilaga 2.1 till bilaga 4
Bilaga 2.2 till bilaga 4
Bilaga 16 till bilaga 4
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal Nordva AB till Vakin AB.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppdragsavtal Nordva AB till Vakin AB godkänns och antas.
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef, ekonomichef, Vakin
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§ 138

Dnr 2020-000569 107

Överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA
Sammanfattning av ärendet
Ett avtal mellan Nordmalings kommun och det helägda bolaget Nordmalings Vatten
och Avfall AB (Nordva) behöver upprättas för att reglera verksamhet avseende
vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Överlåtelsen innebär att Nordva blir
huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster för den allmänna VA-anläggningen
inom Nordmalings kommun. Ett avtal har beretts av kommunstyrelsen och läggs fram
för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 381
Bilaga 3.1 till bilaga 2
Bilaga 3.2 till bilaga 2
Bilaga 3.3 till bilaga 2
Bilaga 7 till bilaga 2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA.

Kommunfullmäktiges beslut
Överlåtelseavtal Nordmalings kommun till NORDVA godkänns och antas.
_____
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§ 139

Dnr 2020-000570

Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings Vatten och Avfall AB (Nordva) är från och med den 1 januari 2021
huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun. Umeå
kommun, Vindelns kommun och Nordmalings kommun har beslutat att bilda ett
gemensamt kompetensbolag Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin).
Ett överlåtelseavtal mellan Nordva och Vakin behöver ingås för att reglera på vilket sätt
säljaren överlåter och försäljer angivna tillgångar. Ett avtal har beretts av
kommunstyrelsen och läggs fram för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 §380
Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN, Vakin
Bilaga 3.2 till bilaga 3
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN.
Kommunfullmäktiges beslut
Överlåtelseavtal NORDVA till VAKIN godkänns och antas.
_____
Skickas till: ekonomichef, samhällsbyggnadschef, Vakin
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§ 140

Dnr 2020-000608 047

Interpellation - Statsbidrag
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD):
Regeringen har under året avsatt stora resurser i form av pengar till kommunerna i
form av olika bidrag. I maj aviserades i generellt statsbidrag till Nordmalings kommun
ca 6,1miljon och i oktober ca 4,9 miljoner Totalt ca 11 miljoner. I riktade statsbidrag så
har bidrag i form av äldreomsorgslyftet ca 3.4 miljoner aviserats för utbildning och
utvecklingsmöjligheter för personal inom äldreomsorgen. Även ett riktat statsbidrag för
äldreomsorgen på ca 3,8 miljoner. Dessa är riktade för de boende. Totalt nästa exakt 18
miljoner. Utifrån detta har jag några frågor och funderingar.
1. Första frågan handlar om det generella statsbidraget. Beloppen är 6.052.567 miljoner
och 4.852.054 miljoner totalt 10.914 miljoner.
Hur har dessa fördelats?
2. Sedan har ett bidrag för äldreomsorgslyftet totalt 3.300.659 Milj. Dessa medel är för
att fler av våra anställda ska utvecklas och att arbetsmiljön förbättras.
Hur ska detta ske?
3. De mest spännande är äldreomsorgssatsningen som ska användas för de boendes
trivsel. Det beloppet är 3.784.344 miljoner Det bla för arrangemang av olika typer
såsom kulturarrangemang, utsmyckning, odling, träning och matinfomation för att
stoppa undernäring m m.
Finns det någon planering för det?
Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C)
1. De utökade generella statsbidragen för 2020 uppgår till 13,0 mkr för Nordmalings
kommun. Dessa medel har ej fördelats till verksamheterna utan används för 2020 till
att stärka upp kommunens resultatnivå. Detta utifrån beslut i kommunstyrelsen 202005-04 och därmed har inte någon aktiv fördelning till äldreomsorgen skett.
2. Äldreomsorgslyftet ger Nordmalings kommun möjligheter att stärka kvalitén inom
äldreomsorgen. De pengar som Nordmalings kommun får ta del av är 0,5 Mkr för
2020 samt 1,6 Mkr för 2021. Sektorn har gjort en första inventering av hur många som
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uppfyller kriterierna och är intresserade av att ingå i en start nu under hösten 2020. Det
har resulterat i att två medarbetare nu ingår i äldreomsorgslyftet under hösten.
Utbildningen sker på distans. Inför 2021 pågår ett pedagogiskt arbete med att förmå
medarbetare som är föremål för satsningen att också vilja utbilda sig. Det behövs en
frivillighet. Det är en handfull medarbetare som visat intresse för start 2021. Frågan
drivs i samarbete med sektor barn och utbildning samt personalavdelningen.
3. De medel som benämns som äldreomsorgsatsningen uppgår till 3,8 Mkr och kommer
att betalas ut för att kunna nyttjas under 2021. Informationen till sektorn kring vad
satsningen innehåller mer i detalj är inte presenterat förutom att det kommer att bli
möjligt med personalförstärkningar. Andra möjliga satsningar kommer sannolikt att
kunna rymmas i paketet också. Det innebär att äldreomsorgen behöver forma
verksamheten så att de möter upp syftet i satsningen. Fokus under hösten har dock
varit på att motverka smittspridning av covid-19 och utvecklingsfrågor har därför
behövt stå tillbaka. Det betyder att det idag inte finns en färdig plan på hur detta
kommer att se ut för Nordmalings del. Frågan kommer att lyftas i sociala utskottet.
Beslutsunderlag
Interpellation, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Tomas Johansson (FD) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§ 141

Dnr 2020-000593 759

Interpellation - Stöd för våldsutsatta i nära relation
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Grethel Broman (S)
Vi hör och ser i media att under pandemin som vi
finnas i närheten och bevittna våldet. Vi står strax inför en stundande julhelg då vi vet
att i många förhållanden används våld i samband med intag av alkohol.
Enligt skrivning från jämställdhetsmyndigheten så har alla våldsutsatta rätt att få stöd
och hjälp oavsett var i landet de är bosatta.
Utifrån ovanstående så undrar jag:
1. Har Nordmalings Kommun någon handlingsplan för detta inom IFO?
2. Vad gör Nordmalings Kommun för de personer som blir utsatta?
3. Hur synliggör vi för medborgare i kommunen var man kan vända sig om detta
inträffar?
Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C)
Grethel lyfter en mycket viktig fråga som det måste arbetas med varje dag. I och med
pandemin har man sett ökad risk för våld i nära relationer då många är mer hemma.
Denna fråga har jag länge varit engagerad i och bland annat lyfte jag in konceptet
årsstämma med Nordmalings Hus för några år sedan. Huskurage
innebär att man i flerbostadshus uppmanar de som bor där att reagera om man hör eller
ser något som kan tyda på våld eller övergrepp. Antingen knackar man på själv eller
tillsammans med någon annan eller så ringer man polisen. Även i våra dialoger med
just polisen så har vi lyft denna fråga och hur vi kan jobba med detta och det har
resulterat i att två av löftena i våra medborgarlöften för 2019-2020 handlar om just våld
i nära relationer och det kommer finnas med som ett område även i målen för 20202021.
Svar på frågorna:
1. Ja, det finns en handlingsplan för detta inom IFO (individ och familjeomsorgen).
2. Det stöd som kommunen erbjuder framgår av handlingsplanen men är bland annat att
ordna akut boende för de som blir utsatta. Det kan också handla om ekonomisk hjälp
för att bryta sig loss ur ett destruktivt förhållande, skyddad adress, kontakt med polis,
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kvinnojour etc.
3. Handlingsplanen finns på kommunens hemsida. Tre fredagar i rad med start 4/12 så
presenteras också tre filmer i ämnet på Nordmalings kommuns facebooksida. Det är en
gemensam satsning i länet. Filmerna hänvisar till Individ- och familjeomsorgen och
berör arbetet mot våld i nära relationer. Sedan arbetar man med Huskurage i
Nordmalings Hus.
Beslutsunderlag
Interpellation, Grethel Broman (S)
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Grethel Broman (S) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
Protokollsanteckning: Monica Jonsson (FD) för till protokollet att den handlingsplan
som refereras till är från 2013 och i behov av revidering.
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§ 142

Dnr 2020-000592 140

Interpellation - Bankkontor i Nordmaling
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Grethel Broman (S)
Vi har nu fått till oss att Handelsbanken centralt tänker lägga ner x antal bankkontor i
olika orter i Sverige. Detta för att det är få besök på kontoren då många gör sina
bankärenden via den digitala möjligheten.
Problemen blir stora för de som inte kan göra det, det kan bero på olika saker. Men vi
vet att i Nordmalings kommun har vi till stor del en åldrande befolkning och många av
dom är inte bekväma med den nya tekniken och framför allt vill dom ha kontanter i sin
hand.
Mina frågor till dej:
1. Har Handelsbanken varit ikontakt med dig om detta?
2. Om de inte varit det, tänker Du ta kontakt med banken?
3. Vad anser du behöver göras för att få behålla ett bankkontor på orten?
Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C)
Den nedläggning av bankkontor som breder ut sig är oroande och då Swedbank la ner
sitt kontor i Nordmaling jobbade vi väldigt aktivt i frågan. Vi kunde till slut i alla fall
säkerställa att det byggdes upp en funktion så att våra företagare och andra med avtal
kan lämna in sina kontanter.
Svar på frågorna:
1. Nej, Handelsbanken har inte varit i kontakt med mig i denna fråga. Den typen av
kontakt tog heller inte Swedbank förrän beslutet redan var fattat.
2.Vi har från kommunens sida försökt få kontakt med Handelsbanken vid ett flertal
tillfällen men utan att lyckas. Vi fortsätter söka ansvariga för verksamheten.
3. Svårt att säga vad som krävs för att få ha kvar bankkontor i kommunen. Det är ju så
klart väldigt viktigt för oss men det är svårt för oss att påverka bankerna som ser till sin
verksamhet och sin ekonomi. Om alla kunder, både privatpersoner och företag går
samman kanske de lyssnar, men det är väldigt svårt att säga.
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Beslutsunderlag
Interpellation, Grethel Broman (S)
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Grethel Broman (S) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§ 143

Dnr 2020-000607 001

Interpellation - Demokrati
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD) I en demokrati ska alla göra
sina röster hörd utifrån den information som finns. Efter ett demokratiskt val utser
partier ombud genom röster som avlagts i valet. För att kunna föra fram sina åsikter,
och därmed medborgarnas åsikter, måste dessa personer ha tillgång till de underlag som
behövs för att ta riktiga beslut. Det innebär att alla partier måste få den information som
är nödvändig. Så sker inte i Nordmaling. Detta på grund av någon form av vetorätt har
använts i vår kommun. En vetorätt jag aldrig varit med om, eller har hört talas om
används i Sverige.mAtt en person kan rösta så att två partier inte får insynsplatser i
utskotten eller kan följa ärendenas gång torde inte kunna rubriceras som demokratiskt.
Det är SD och FD, som kom i röstetal på plats 3 och 4 plats endast C och S hade fler
röster, som på detta sätt uteslöts ur en viktig del av det politiska arbetet.
Spelreglerna borde klargöras innan valet. Inte efter valet. Nu hoppas jag att detta ändras
å demokratins vägnar.
Frågor
1. Anser du att beslutet var demokratiskt förankrad?
2. Finns det någon strategisk plan att undanhålla viss information för vissa partier?
3. Kan du(ni) tänka er att ge insynsplats till de två partier som står utanför?
4. Ett förslag att göra detta möjligt; De två, en ordinarie och en ersättare, som sitter i KS
får samma underlag och insynsplatser till utskotten som övriga partier. Detta med start
januari 2021.
Följande svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C):
Att värna demokratin är en av våra viktigaste uppdrag. En av hörnstenarna i en
demokrati är de val som vi har i Sverige. Efter ett val så styr valresultatet vilka partier
och vilka politiker som sedan får olika positioner. Valsamverkan och andra typer av
samarbeten styr också vilka som får de olika platserna. Jag förstår inte riktigt vilket
beslut du syftar på. Den fråga som diskuterades och beslutades om på
kommunfullmäktige var om vi skulle införa ett system med extra ersättare, det system
som till exempel finns i regionfullmäktige. Det är inte något som har stöd i
kommunallagen men som kan genomföras om alla partier säger ja till det. Ett
system med extra ersättare i kommunstyrelsen innebär att de extra ersättarna inte får
delta på kommunstyrelsens möten utan är extra ersättare för att kunna få platser i
utskotten. Det innebär ju dock inte att fler platser skapas utan det är fortfarande samma
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antal platser som finns i utskottet. Det blir bara så att fler kan bli valbara. Nu var inte
alla partier överens om att det vore ett bra system hos oss så det blev aldrig så. Om vi
skulle ha haft kvar nämnderna så skulle inte alla partier haft platser där heller utan
någon form av samverkan eller samarbete med andra partier. Vid antal på 11 ledamöter
skulle den sista platsen lottas mellan de partier som har två mandat, det skulle krävas 13
ledamöter för att de med två mandat skulle vara säkra på en plats, för de med ett mandat
behövs det alltså ännu fler.
Svar på frågorna:
1. Ja, det följde de demokratiska spelregler, bland annat kommunallagen som vi har att
förhålla oss till.
2. Nej, det finns verkligen inte någon strategisk plan för att undanhålla information på
något sätt utan tvärtom, för mig är det oerhört viktigt att delge just information.
3. Nej, jag är inte beredd att ge insynsplatser till de partier som står utanför, varken FD,
SD, L eller V har plats i alla utskott och det skulle innebära både ökade kostnader om
alla ska få plats och då det kommer till sociala utskottet så handlar det dessutom att
fler då ska ta del av sekretessärendena som man av förklarliga skäl gärna håller inom
en så liten krets som möjligt av hänsyn till individen. Att M och KD har platser beror
på att de ingår i ett samarbete med C.
4. Kallelsen till utskotten kan alla begära ut, den är allmän handling. Handlingarna är
dock till för de som sitter i utskotten och utskotten består av de personer som är valda
Jag tror inte på att utöka utskotten .
Beslutsunderlag
Interpellation, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Tomas Johansson (FD) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§ 144

Dnr 2019-000566 732

Svar på motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem)
Sammanfattning av ärendet
Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD) anmälde följande motion i
kommunfullmäktige 2019-10-28:
valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när landsting
och kommuner låter enskilda personer själva välja vård- och omsorgsutförare bland
godkända utförare i ett valfrihetssystem. I ett valfrihetssystem är priset fastställt på
förhand och alla utförare inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för
samma tjänst. På detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet som de kan
fri etableringsrätt för alla företag som
lever upp till de, av kommunen, ställda kvalitetskraven inom omsorgsområdet. Sedan
får företagen skattemedel från kommunen, för omsorgen, baserat på hur många
Majoriteten införde LOV 2015 och gav på det sättet frivilligt bort kontroll och en hel
del ekonomiskt ansvar.
För vem är då detta bra? Valfrihet är, och ska vara en möjlighet men inte till vilket pris
som helst, detta gör att vi idag i vår kommun har stora problem inom den ekonomi som
berörs av dubbla kostnader för kommunen, samt att vår egen personal i många fall lever
i ovisshet.
Det anser vi inte vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har idag sagt upp LOV avtalet och
det finns även en genomlysning som pekar på att detta bör upphöra, främst för att klara
av våra ekonomiska skyldigheter för våra medborgare.

kan majoriteten inte förneka.
Förslag
Att avskaffa LOV, i samband med a
Sektorn ser förslaget om att avskaffa LOV i samband med att avtalet blivit uppsagt,
som en fråga i den ideologiska debatten. Yttrandet belyser fördelar, nackdelar,
svårigheter, utmaningar, möjligheter och medbestämmande. Svårigheter att få
ekonomin att harmonisera behöver dock beaktas vid avtalsskrivning och resultatet av
det behöver vara kostnadsneutralt för kommunen.
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Yttrande 2020-10-16
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 352
Motion- upphöra med LOV, Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om att upphöra med LOV.
Yttrande under sammanträdet
Anna-Britt Coe (V), Madelaine Jakobsson (C) och Monica Jonsson (FD)
Förslag under sammanträdet
Anna-Britt Coe (V), Monica Jonsson (FD) och Gerd Lindgren (S) yrkar bifall till
motionen.
Madelaine Jakobsson (C), Anna-Karin Lundberg (KD) och Jörgen Forsgren (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner att ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till
avslag av motionen mot Anna-Britt Coes (V) förslag om att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för avslag enligt kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall av motionen
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster mot 11 nej- röster konstaterar ordförande att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 3.
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen att upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) avslås.
_____
Reservation
Anna-Britt Coe (V), Monica Jonsson (FD), Tomas Johansson (FD) Grethel Broman (S),
Billy Moström (S), Anders Olsson (S), Gerd Lindgren (S), Carin Ahlfeldt (S), Grace
Forsberg (S), Birgit Johansson (S) reserverar sig till förmån för förslag enligt motionen.
Skickas till: socialchef
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§ 145

Dnr 2020-000532 601

Anmälan av motion- Hédi Frieds barnbok om förintelsen till
lågstadieelever
Sammanfattning av ärendet
Följande motion från Jörgen Forsgren (L) anmäls:
"Det finns snart inte någon person kvar som utifrån egna upplevelser kan berätta om
sina upplevelser från Förintelsen och det som hände med införandet av raslagar,
förtryck och till slut koncentrationsläger. Miljontals judar, romer, och personer med
funktionsnedsättningar utrotades i dessa koncentrationsläger.
Hédi Fried är idag 96 år gammal. Hon var bara tonåring när hon som ung judinna
forslades i boskapsvagn till ett koncentrationsläger. När familjen kom till
koncentrationslägret skildes Hédi och hennes syster Livia från sin mamma och pappa.
Hédi och systern Livia fick aldrig återse sina föräldrar. Både Hédi och systern
överlevde tiden i koncentrationslägret. Sedan dess har Hédi ägnat stora delar av sitt liv
till att berätta om sina erfarenheter från den tiden. Hon har skrivit flera böcker och rest
runt på skolor i Sverige för att berätta om sin historia.
Boken riktar sig
till barn mellan 6-9 år. Det är en viktig bok. Vi får aldrig glömma vad som hände under
andra världskriget.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna :
Histo

Beslutsunderlag
Motion Hédi Frieds barnbok om förintelsen till lågstadieelever, Jörgen Forsgren (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____
Skickas till: barn- och utbildningschef
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§ 146

Dnr 2020-000594 829

Anmälan av motion - God tillgänglighet ska även gälla kommunens
lekplatser
Sammanfattning av ärendet
Följande motion från Jörgen Forsgren (L) anmäls:
Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En
liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt
bästa jag. Utgångspunkten i liberalernas politik är FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008 och som syftar till att
undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga
rättigheterna. En god tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter
att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och
kollektivtrafik liksom till affärer , banker mm. Vi liberaler arbetade i många år för att
bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och det blev verklighet genom en
ny lag 2015.
Runt om i kommunen finns lekplatser, till glädje för barn, ungdomligt sinnade samt
vårdnadshavare. Tyvärr kan inte alla barn ta del av denna lek och dessa aktiviteter.
Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för lek. Så resonerar man i t ex Linköping,
där barn i rullstol erbjuds möjlighet att gunga och samtidigt sitta kvar i sin rullstol.
Det bör vara en möjlighet på någon eller ett par lekplatser i Nordmalings kommun. Alla
ska kunna gunga i lekparken, med eller utan funktionsnedsättning!
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi; att en eller flera rullstolsgungor installeras på
lämplig lekplats/lekplatser i inom kommunen.

Beslutsunderlag
Motion - God tillgänglighet ska även gälla kommunens lekplatser, Jörgen Forsgren (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____
Skickas till: kultur - och fritidschef
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§ 147

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.
Redovisning aktuella medborgarförslag och motioner:
Motioner
Nummer

Ankom

Beskrivning

2019-568

2019-10-22 Motion - Utökning av öppettider ÅVC

2019-566

2019-10-21 Motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem)

2019-563

2019-10-20 Motion - Rädda Öppna förskolan

2019-507
havet

2019-09-19 Motion - Promenadväg från hälsocentralens parkering till

2019-505

2019-09-18 Motion - Trygghetsvandringar

2019-334
2019-06-12 Motion - gång- och cykelbana mellan Resecentrum i
Nordmaling och Ridskolan
2019-242
2019-04-04 Motion - Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut i
samband med årsbokslutet 2019
2019-230

2019-04-01 Motion - Öreälvsleden

2019-229

2019-04-01 Motion - Trottoar Kungsvägen till Kullen

2018-641

2018-11-26 Motion - Från utskott till nämnder

Medborgarförslag
Nummer

Ankom

Beskrivning

2019-649
2019-11-18 Medborgarförslag - Övergångsställe mellan Resecentrum
och Circle K
2019-441
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2019-418

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

2018-575

2018-10-22 Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager

2018-478

2018-08-02 Medborgarförslag - Flytt av bostäder

2018-121
2018-02-28 Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och
seniorer i kommunens lokaler
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-30 § 388
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning fortgår i samtliga ärenden.
_____
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§ 148

Dnr 2020-000623 026

Anmälan av motion - Visselblåsarfunktion
Sammanfattning av ärendet
Monica Jonsson (FD) anmäler följande motion:
Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella
missförhållanden i offentlig verksamhet. Det borde enligt Fria demokraterna redovisas
en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare.
Det finns ett lagförslag på en ny lag, skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden och den föreslås ersätta den nuvarande så
kallade visselblåsarlagen, lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm
om allvarliga missförhållanden.
Beskrivning
Vår förhoppning är att alla anställda i Nordmalings kommun upplever att de kan föra en
öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med
förtroende vänder sig till kommunens tjänstemän om frågor uppstår.
Men i de fall någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det idag inte ens
möjligt.
Vi ser denna funktion som ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett
öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef
och som medborgare till den verksamhet det berör.
Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta
oegentligheter genom överträdelser av lag och riktlinjer kopplade till ledande- och/eller
andra nyckelpersoner. Alla anmälningar ska behandlas.
Förslag till beslut, Att: snarast möjligt ta fram och redovisa denna möjlighet för
kommunens anställda samt medborgare.
Beslutsunderlag
Motion - Visselblåsarfunktion, Monica Jonsson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____
Skickas till: personalchef
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Kommunfullmäktige

§ 149

Dnr 88399

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisas kommunfullmäktige:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar att de genomför, med anledning av
utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas
inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i
landet, dnr 2020-517-730
Arbetsmiljöverket har beslutat avsluta tillsynen av gruppboendena på Hemvägen och
Kungsvägen, dnr 2019-312-020 och dnr 2020-313-020
Skolverket har beslutat att godkänna den inlämnade slutredovisningen gällande
samverkan mellan Skolverket och Nordmalings kommun inom ramen för uppdraget att
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever
och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska, dnr 2017-379-047
Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Waldorfs skolans överklagan gällande avslag
ansökan om tilläggsbelopp för elev, dnr 2020-248-605
Rekommenderade läsårstider samt mötesplan från 2021 som fastställdes under
Skolchefs- och presidiekonferensen den 8 oktober, dokid 95356
Beslut att införa blockbetyg i NO för årskurs 6 Gräsmyrs skola, höstterminen 2021,
dokid 95378
Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Gräsmyrs skola, dnr 2020035-108
Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Kyrkovallens skola, dnr
2020-438-610
_____
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