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Närvarande
Beslutande:
Madelaine Jakobsson
Centerpartiet
Petronella Johansson ersätter Alexander Landby -Johansson Centerpartiet
Kerstin Sjöström
Centerpartiet
Ingemar Sandström
Centerpartiet, ordförande
Ann-Kristin Strandman
Centerpartiet
Inger Sellgren
Centerpartiet
Torbjörn Nygren ersätter Matz Johansson Centerpartiet §§ 71-97
Jerry Agestedt ersätterTomas Sandström Centerpartiet
Anders Jonsson Centerpartiet §§ 71 - 97
Staffan Nyblom
Centerpartiet
Randi Lindström ersätter Ulf Johansson Centerpartiet
Gunila Lundström ersätter Julina Nordberg Centerpartiet
Maria Nyblom ersätter Gunnar Hörnlund Centerpartiet §§ 71-97
Grethel Broman
Socialdemokraterna
Billy Moström
Socialdemokraterna
Anders Olsson
Socialdemokraterna
Grace Forsberg ersätter Gerd Lindgren Socialdemokraterna
Carin Ahlfeldt
Socialdemokraterna §§ 73-97
Björn Forsberg
Socialdemokraterna
Birgit Johansson
Socialdemokraterna §§ 71-97
Gert Karlsson
(-) §§ 67-83
Mikael Larsson
Sverigedemokraterna
Bo Bäck
Sverigedemokraterna
Monica Jonsson
Fria Demokraterna
Tomas Johansson ersätter Eleanor Bodel Fria Demokraterna
Anna-Britt Coe
Vänsterpartiet
Marie Landström
Vänsterpartiet
Chatarina Gustafsson
Moderaterna
Jan Persson
Moderaterna
Anna-Karin Lundberg
Kristdemokraterna
Jörgen Forsgren
Liberalerna §§ 67-73, §§ 75-97
Övriga:
Ulf Månsson, kommunchef
Jonas Wallin, ekonomichef
Maria Syd, kommunsekreterare
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§ 66

Dnr 96820

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____
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§ 67

Dnr 96822

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Två (2) justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 1 juli kl.
08:30.
Kommunfullmäktiges beslut
Madelaine Jakobsson (C) och Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte
ordförande Ingemar Sandström (C) den 1 juli kl. 08:30.
_____
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§ 68

Dnr 96817

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan fastställs med notering att anmälan av medborgarförslag § 32 har
tillkommit sedan sammanträdet tillkännagavs.
_____
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§ 69

Dnr 96824

Frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor från ledamöter har inkommit. Fyra (4) frågor från allmänheten har
inkommit. Dessa besvaras i den ordning de inkommit av fullmäktiges ordförande
respektive kommunstyrelsens ordförande.
______
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§ 70

Dnr 2021-000024

Information från Demokratiberedningen
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om
Demokratiberedningens planerade aktiviteter efter sommaren, där bland annat en digital
enkät ingår.
______
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§ 71

Dnr 2021-000236 042

Tertialrapport 1, 2021
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tillsammans med sektorchefer sammanställt resultatet för
tertial 1. Resultatet för perioden uppgår till 6,6 Mkr. Resultatet är 13,5 Mkr starkare
jämfört med samma period 2020 då resultatet uppgick till -7,1 Mkr. Verksamhetens
nettokostnader uppgår till 165,5 Mkr vilket innebär en minskning med 2,9 Mkr jämfört
med samma period 2020.
Verksamhetens intäkter minskar med 3,8 Mkr jämfört med samma period 2020 där
effekten av verksamhetsövergång gällande VA/renhållning står för en minskning på 7,1
Mkr. Samtidigt ökar de riktade statsbidragen till verksamheten med 3,3 Mkr där den
största ökningen avser bidrag från Socialstyrelsen avseende vård och omsorg. Övriga
verksamhetsintäkter ligger relativt oförändrade mellan åren.
Verksamhetens kostnader uppgår till 118,3 Mkr vilket är en minskning jämfört med T1
2020 med 5,6 Mkr. Effekten av verksamhetsövergång gällande VA/renhållning
motsvarar en kostnadsminskning på 7,1 Mkr.
Skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag uppgår till 172,5 Mkr vilket är en
ökning jämfört med föregående år med 10,7 Mkr.
Prognosen över årets resultat för helåret 2021 uppgår till 9,2 Mkr vilket motsvarar 1,8
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Förslag tertialbokslut, ekonomichef
Kommentarer från barn- och utbildningschef, barn- och utbildningschef
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialbokslut 1 2021.
Yttrande under sammanträdet
Med fullmäktiges godkännande yttrar sig ekonomichef Jonas Wallin. I samband med
fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig Gert Karlsson (-), Tomas Johansson (FD),
Billy Moström (S) och Kerstin Sjöström (C).
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Kommunfullmäktiges beslut
Tertialbokslut 1 2021 godkänns.
_____
Skickas till: kommunchef, ekonomichef
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§ 72

Dnr 2021-000235 041

Budget 2022, plan 2023, 2024
Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har en ny budgetprocess testats där samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige bjudits in till ett antal träffar för att lägga fram en gemensam
budget. Budget för 2022, plan 2023-2024 beslutas av kommunfullmäktige under dagens
sammanträde. Utifrån den antagna budgeten fastställer sedan kommunstyrelsen en
detaljerad verksamhetsplan som presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Förslag till budget 2022, plan 2023-2024, budgetberedningen
Budgetförslag, Vänsterpartiet
Förhandlingsprotokoll, budget
Presentation budget 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa skattesatsen för år 2022 till 23,25 per skattekrona.
2. fastställa Budget 2022, plan 2023 – 2024, inklusive plan för återställande av det egna
kapitalet.
3. godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens
budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i
kommunens budget.
4. uppdra till kommunstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och
tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta
verksamhetsplan 2022 som ska presenteras för fullmäktige i december.
5. fastställa låneramen för år 2022 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga
krediter och upptagande av nya lån.
6. i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och
investeringsbudget.
Yttrande under sammanträdet
Med fullmäktiges godkännande yttrar sig ekonomichef Jonas Wallin. I samband med
fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig Chatarina Gustafsson (M), Madelaine
Jakobsson (C), Anna-Britt Coe (V), Gert Karlsson (-), Tomas Johansson (FD) , Jörgen
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Forsgren (L), Kerstin Sjöström (C), Marie Landström (V), Anna-Karin Lundberg (KD)
och Mikael Larsson (SD).
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C), Jörgen Forsgren (L), Kerstin Sjöström (C), Chatarina
Gustafsson (M), Grethel Broman (S) och Mikael Larsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anna-Britt Coe (V), Tomas Johansson (FD), Gert Karlsson (-), Marie Landström (V)
yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Kommunfullmäktige
godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra. Ordförande konstaterar
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns av
kommunfullmäktige.
JA: Kommunstyrelsens förslag till budget
NEJ: Vänsterpartiets förslag till budget
Omröstningsresultat
Med 25 ja mot 5 nej finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 23,25 per skattekrona
2. Budget 2022, plan 2023 – 2024, inklusive plan för återställande av det egna kapitalet
fastställs
3. Kommunstyrelsen godkänns få 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 2022 som ska presenteras för fullmäktige i december
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5. Låneramen för år 2022 fastställs till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga
krediter och upptagande av nya lån
6. I övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och
investeringsbudget
_____
Reservation: Anna-Britt Coe (V), Marie Landström (V), Monica Jonsson (FD), Tomas
Johansson (FD) och Gert Karlsson (-).
Skickas till: ledningsgrupp, ekonomiavdelning, gruppledare, revisionen
Omröstningsbilaga 1.
Närvaro
Partivis
ledamöter
1
Madelaine Jakobsson

Centerpartiet

X

2

Petronella

Johansson

Centerpartiet

X

3

Kerstin

Sjöström

Centerpartiet

X

4

Ingemar

Sandström

Centerpartiet

X

5

Strandman Centerpartiet

X

6

AnnKristin
Inger

Sellgren

Centerpartiet

X

7

Torbjörn

Nygren

Centerpartiet

X

8

Jerry

Agestedt

Centerpartiet

X

9

Anders

Jonsson

Centerpartiet

X

0

Staffan

Nyblom

Centerpartiet

X

11

Randi

Lindström

Centerpartiet

X

12

Gunila

Lundström

Centerpartiet

X

13

Maria

Nyblom

Centerpartiet

X

14

Chatarina

Gustafsson Moderaterna

X

15

Jan

Persson

Moderaterna

X

16

AnnaKarin

Lundberg

Kristdemokraterna

X
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17

Jörgen

Forsgren

Liberalerna

18

Gert

Karlsson

(-)

19

Bo

Bäck

Sverigedemokraterna X

20

Mikael

Larsson

Sverigedemokraterna X

21

Ann-Britt

Coe

Vänsterpartiet

X

22

Marie

Landström

Vänsterpartiet

X

23

Monica

Jonsson

Fria Demokraterna

X

24

Tomas

Johansson

Fria Demokraterna

X

25

Grethel

Broman

Socialdemokraterna

X

26

Billy

Moström

Socialdemokraterna

X

27

Anders

Olsson

Socialdemokraterna

X

28

Grace

Forsberg

Socialdemokraterna

X

29

Birgit

Johansson

Socialdemokraterna

X

30

Björn

Forsberg

Socialdemokraterna

X

X

Summa
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§ 73

Dnr 2021-000269 041

Revisionens budget för 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium ska upprätta ett förslag till budget för revisorerna som
fullmäktige sedan fastställer. Revisorernas budget ska rymmas inom kommunens totala
budgetram.
Beslutsunderlag
Revisionens budgetäskande, revisionen
Presidiets förslag
I enlighet med revisionen äskande föreslår presidiet att revisionens budget för 2022
fastställs till 520 000 kr. Detta ska då inrymma de 4 dialogmöten som presidiet önskar
ha med revisionen och sakkunniga under 2022 samt erforderlig kompetensutveckling.
Plan för 2023 och 2024 innehåller uppräkningar av 2022 års fastställda budget om 520
000 kr.
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionens budget för 2022 fastställs till 520 000 kr.
Detta ska då inrymma de 4 dialogmöten som presidiet önskar ha med revisionen och
sakkunniga under 2022 samt erforderlig kompetensutveckling. Plan för 2023 och 2024
innehåller uppräkningar av 2022 års fastställda budget om 520 000 kr.
_____
Skickas till: revisionen, ekonomiavdelningen
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§ 74

Dnr 2021-000310 252

Köp av fastighet Rödviken 2
Sammanfattning av ärendet
Rödviken 2, Rödvikens camping, såldes i september 2003 av Nordmalings kommun till
Rundviks Rederi AB. Rundviks Rederi AB är villiga att sälja Rödviken 2, Rödvikens
camping till Nordmalings kommun. Nordmalings kommun lyfter i Vision 2031
"Nordmaling är nära" fram betydelsen av en tilltagande besöksnäring. Nordmalings
kommun har även belyst besöksnäringen i de strategiska målen för 2022-2026 genom
formuleringen "Nordmaling är ett attraktivt besöksmål som får besökare att stanna".
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef
Bilaga 1, Konfidentiellt informationsmaterial Nordmalings kommun Nordmalings
Camping, kommunchef samt Svensk fastighetsförmedling
Information - Förhandlingsunderlag Rödviken 2, kommunchef
Kommunstyrelsens förslag
1.Kommunfullmäktige föreslås förvärva Rödvikens Camping enligt förutsättningar
beskrivna i bilaga 1.
2.Kommunfullmäktige föreslås utöka investeringsramen med motsvarande summan
som köpeskillingen.
Yttrande under sammanträdet
Gert Karlsson (-), Monica Jonsson (FD), Jan Persson (M), Anna-Britt Coe (V),
Madelaine Jakobsson (C), Grethel Broman (S), Anna-Karin Lundberg (KD) och
Chatarina Gustafsson (M).
Förslag till beslut under sammanträdet
Jan Persson (M), Ann-Britt Coe (V), Madelaine Jakobsson (C), Grethel Broman (S),
Anna-Karin Lundberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gert Karlsson (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och kommunfullmäktige
godkänner att dessa ställs mot varandra.
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås förvärva Rödvikens Camping enligt förutsättningar
beskrivna i bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige föreslås utöka investeringsramen med motsvarande summan
som köpeskillingen.
_______
Jäv: Jörgen Forsgren (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.
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§ 75

Dnr 2021-000241 106

Årsredovisning 2020 och beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet
Sammanfattning av ärendet
De sakkunniga revisorerna har utifrån sin granskning kommit fram till att styrelsen för
Samordningsförbundet Umeåregionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i
huvudsak varit tillräcklig.
Vidare bedömer man att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och praxis.
Nordmalings kommun ska utifrån de sakkunnigas utlåtande fatta beslut i frågan. Utifrån
de delar som de sakkunniga redovisar i revisionsberättelsen är rekommendationen att
Nordmalings kommun ska bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Umeåregionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2020
Granskning av år 2020 Samordningsförbundet
KPMG:s granskning av Samordningsförbundet
Årsredovisning, Samordningsförbundet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 utifrån revisorernas utlåtande.
Kommunfullmäktiges beslut
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
_____
Skickas till: Samordningsförbundet Umeåregionen
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§ 76

Dnr 2021-000011 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021
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 2021-06-07
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1 2021-03-31
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 202012-31 enligt 28 h § LSS.
Kommunfullmäktiges beslut
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-12-31 enligt 28 h § LSS
godkänns.
_____
Skickas till: LSS-handläggare, socialchef
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§ 77

Dnr 2021-000010 739

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021
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 2021-06-07
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktig godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-0331enligt 16 kap. 6 f-h § SoL.

Kommunfullmäktiges beslut
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-31enligt 16 kap. 6 f-h § SoL
godkänns.
_____
Skickas till: IFO-chef, socialchef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-28

22(45)

Kommunfullmäktige

§ 78

Dnr 2021-000224 706

Avgift i väntan på Säbo-plats
Sammanfattning av ärendet
Då ett flertal boendeplatser inom särskilt boende för äldre minskats i kommunen
uppstår ibland situationer där omsorgstagare blir kvar på rehab/korttidsboende för äldre
längre än 30 dagar. I de fall det finns ett beslut om särskilt boende och verkställighet
inte varit möjlig och placeringen på rehab överstiger 30 dagar föreslås fullmäktige
besluta om en boendeavgift från omsorgstagaren för själva vistelsen utöver
omsorgsavgiften.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Socialstyrelsens meddelandeblad 2018-12 nr 6
Tjänsteskrivelse 2021-05-14
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer en avgift för omsorgstagare som bott mer än 30 dagar
på rehab/korttidsboende, och som har ett beslut om särskilt boende som ännu inte
verkställts.
Beloppet regleras utifrån prisbasbelopp och får högst uppgå till en tolftedel av
prisbasbeloppet multiplicerat med 0,5539. För 2021 blir det 47 600*0,5539/12=
2197,14.
Beslutet fastställs med en årlig indexuppräkning.
Yttrande under sammanträdet
Gert Karlsson (-) och Kerstin Sjöström (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
En avgift för omsorgstagare som bott mer än 30 dagar på rehab/korttidsboende, och
som har ett beslut om särskilt boende som ännu inte verkställts, fastställs.Beloppet
regleras utifrån prisbasbelopp och får högst uppgå till en tolftedel av prisbasbeloppet
multiplicerat med 0,5539. För 2021 blir det 47 600*0,5539/12= 2197,14.
Beslutet fastställs med en årlig indexuppräkning.
_____
Skickas till: socialchef, fakturaadministratör Strandholmen, verksamhetsplanerare
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§ 79

Dnr 2021-000280 259

Genomförande av avsiktsförklaring Nordmalings kommun och
Statens bostadsomvandling (SBO)
Sammanfattning av ärendet
Nordmalings kommun har kontaktat Statens bostadsomvandling (SBO) för att erhålla
information om organisationens möjligheter att omvandla fastigheter till boende för
äldre. SBO samverkar med kommuner och bygger om befintliga fastigheter och skapar
bostäder för seniorer i orter utanför de starkare tillväxtområdena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-07
Avsiktsförklaring Nordmalings kommun och Statens bostadsomvandling
Ägardirektiv Nordmalingshus AB, kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Nordmalings kommun fortsätter arbetet med Statens bostadsomvandling AB genom
att ingå en avsiktsförklaring
- Kommunstyrelsen uppdras att komma överens med Nordmalingshus om hur arbetet
ska ersättas
- Nordmalings Hus återrapporterar resultatet av avsiktsförklaringen till
Kommunfullmäktige och särredovisar upparbetade kostnader för avsiktsförklaringen för
att tydliggöra arbetets innehåll
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nordmalings kommun fortsätter arbetet med Statens bostadsomvandling AB genom
att ingå en avsiktsförklaring
2.Kommunstyrelsen uppdras att komma överens med Nordmalingshus om hur arbetet
ska ersättas
3.Nordmalings Hus återrapporterar resultatet av avsiktsförklaringen till
Kommunfullmäktige och särredovisar upparbetade kostnader för avsiktsförklaringen för
att tydliggöra arbetets innehåll
_____
Skickas till: kommunchef, Nordmalingshus
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§ 80

Dnr 2021-000099 539

Handlingsplan för hållbart resande
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.
Trafikverkets inriktningsunderlag för långsiktig infrastrukturplanering beskriver en
ökad befolkning och ökat resande. Transportsektorn står för en nära en tredjedel av de
fossila utsläppen i Sverige.
Syftet med handlingsplanen är att kommunen ska arbeta för att uppnå de nationella,
regionala och lokala miljömålen genom att aktivt ta sitt ansvar i arbetet med att minska
påverkan från transporter. Handlingsplanen ska årligen följas upp i samband med
kommunens övriga årsredovisningar för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2021-05-10
Handlingsplan Hållbart resande, kommunstrateg
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa handlingsplanen.
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för hållbart resande fastställs.
______
Skickas till: kommunstrateg och kommunchef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-28

25(45)

Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2021-000309 020

Interpellation - Framtidens arbetsplatser
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Monica Jonsson
(FD):
"Hur tänker sig majoriteten att framtidens arbetsplatser ska vara för våra administratörer
i kommunen?
Det har varit ett krav på distansarbete utifrån den pandemin som pågår. I takt med att vi
får fler och fler som vaccinerar sig så kommer vi att se en ökad återgång till kontoren.
Men som interpellant så ser jag en mycket bra möjlighet till att vara en attraktiv
arbetsgivare som möjliggör att även i det nya normalläget efter pandemin, finns tydliga
ramar som är väl kända för vår personal och våra medborgare som berörs.
1. Hur ser du på möjligheten till distansarbete för den personal som under pandemin har
kunnat jobba på distans?
2. Hur tänker du kring frågan att säkerställa och höja medborgardialogen för dessa?
3. Arbetsmiljön för de som arbetar hemifrån är fortfarande Nordmalingskommuns
ansvar, hur tänker du säkerställa den?"
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har lämnat följande svar:
"Monica Jonsson lyfter en väldigt viktig och aktuell fråga. Många har under denna
pandemi uppmanats att jobba hemifrån. För en del så har det fungerat mycket bra, för
andra har det inte upplevts lika positivt. Det arbetas nu från personalavdelningens sida
på att ta fram riktlinjer för distansarbete.
1. Området är rätt outforskat och det saknas vetenskaplig grund då det gäller
distansarbete. Nordmalings kommun följer med intresse andra kommuners arbete med
frågeställningen och utreder i skrivande stund förutsättningarna för distansarbete under
pågående pandemin och eventuellt efter pandemin. Det är av betydelse för Nordmalings
kommun att vara en attraktiv arbetsgivare även fortsättningsvis och frågeställningarna
erfodrar fortsatt utredning. Ett av perspektiven som måste belysas ingående i det
fortsatta utredningsarbetet är hur utökat distansarbete inverkar på Nordmalings
kommuns organisationskultur samt möjligheten att styra den i önskvärd riktning.
2. Medborgardialog handlar om att ge medborgare och andra intressenter möjlighet till
dialog, men jag gissar att du menar medarbetarnas möjlighet till inflytande och
delaktighet? Medarbetarnas reflektioner då det gäller distansarbete är av betydelse inför
det fortsatta arbetet. Det finns samverkansstrukturer som i ett senare skede kommer att
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hantera frågeställningen. Kommunerna i Västerbotten arbetar i skrivande stund inte
enhetligt inom detta område och arbetssätten i de olika kommunerna kommer säkert
skilja sig åt.
3. Redan idag finns ett utarbetat material med kriterier för medarbetare som genomför
distansarbete. Det är riktigt att Nordmalings kommun har fortsatt arbetsgivaransvar
även om medarbetarna arbetar på annan arbetsplats så det ska så klart säkerställas."
Beslutsunderlag
Interpellation - Framtidens arbetsplatser, Monica Jonsson (FD)
Svar på interpellation - Framtidens arbetsplatser, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Monica Jonsson (FD), Madelaine Jakobsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______
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§ 82

Dnr 2021-000306 107

Interpellation - Demokrati och ekonomi
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Tomas Johansson
(FD):
”Under de senaste månaderna har KS tagit beslut om olika satsningar bidrag och
investeringar. Om man jämför med när föreningar söker bidrag så måste de lämna in
underlag som – Bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.
Vid den senaste utdelningen av bidrag sökte en förening ca 10 000:- men fick 3 000:-.
Detta med en väl genomgång av ansvarig tjänstekvinna.
I några fall har medel avsatts från kommun till andra sökande utan att aktuell status
redovisats eller kommunicerats med oss politiker i KS.
Ett av bidragen är på 1 till 2 milj ( Herrgården Olofsfors Bruksmuseum )) I stiftelsens
styrelse för bidragstagaren satt ledamöter från politiken som vet vilka underlag som
behövs för att erhålla bidrag
1. När det bestäms om ett bidrag måste vi (ni) veta hur stora skulder som inom
Stiftelsen Olofsfors. Varför har inga dokumenterade underlag om hur ekonomin ser ut
inkommit till Kommun och KS för att ett bra beslut ska kunna tas?
2. Till detta ska läggas vad som tidningarna skriver om avskedandet på stående fot av
den nyligen anställde projektansvarige. Hur ser denna uppgörelse ut rent ekonomiskt?
3. Dessutom, vilket är lika viktigt. Varför har inga alternativa lösningar och/eller en
konsekvensanalys gjorts av det kommande föreslagna beslutet avseende stiftelsen
Herrgården Olofsfors Bruksmuseum.
4. Varför inga underlag av kostnaderna för de två nya investeringarna på 4 milj gällande
olika säkerhetslösningar som måste till och även de 1,5 milj för ny reningsanläggning.
Ledamöterna har bara muntligen hört uppskattade summor. För Anbud är väl intagna
för dessa investeringar."
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har lämnat följande svar:
"Det är skillnad på externa föreningar och en stiftelse där kommunen har ett ansvar som
stiftare och ett styrelseansvar. I den bästa av världar så får vi underlag, bokslut etc från
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum också men som det har beskrivits i sammanträde
med kommunstyrelsen så var det ekonomiska läget prekärt med till exempel avstängd
ström som följd.
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1. De ekonomiadministrativa rutinerna för stiftelsen har varit kraftigt eftersatta vilket
förklarar bristen på underlag. Med anledning av detta har stiftelsen avtalat
ekonomiadministration med ny aktör för att säkerställa ekonomifunktionen och
bokslutet för 2020 finns snart klart.
2. Till detta ska läggas vad som tidningarna skriver om avskedandet på stående fot av
den nyligen anställde projektansvarige. Hur ser denna uppgörelse ut rent ekonomiskt?
Det pågår en juridisk process med den fd projektledaren där styrelsen för Stiftelsen
Olofsfors Bruksmuseum har avslutat projektledarens anställning med omedelbar verkan
på grund av avtalsbrott. På grund av att detta är ett personalärende för Stiftelsen så kan
jag inte gå in på fler detaljer i detta läge.
3. Jag vet inte vad du syftar på med ”det kommande föreslagna beslutet”? Om du syftar
på beslutet om att gå in med pengar till en projektledare och att välja in en ny styrelse
så var som sagt läget akut. Elen stängdes av och kronofogden knackade på dörren. Det
fanns inte tid för att fundera på eller ta fram alternativa varianter och det var heller inget
som föreslogs då beslutet togs. Eftersom kommunen är stiftare så är vi ansvariga för
bruket och hade vi låtit det gå längre tid hade ekonomin kanske sett ännu värre ut.
Olofsfors Bruk är en viktig plats för kommunen både historiskt och som besöksmål, en
plats som behöver utvecklas framåt och det arbetet är nu igång.
4. De summor som fullmäktige beslutat om som tillkommande investeringsutgifter
baseras på aktuella offerter.
Beslutsunderlag
Interpellation - Demokrati och ekonomi, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation - Interpellation - Demokrati och ekonomi, Madelaine Jakobsson
(C).
Yttrande under interpellationsdebatten
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Anna-Britt Coe (V), Jan Persson
(M), Gert Karlsson (-).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______
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§ 83

Dnr 2021-000307 730

Interpellation - Ny organisation och ekonomi
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Tomas Johansson
(FD):
"I kommunstyrelsen beslutades om en ny organisation inom äldreomsorgen. Vid mötet
saknades ett antal handlingar.
Personal i verksamheten har skickat in skrivelse om att organisationen som föreslogs
skulle innebära högre kostnader medan ledningsgruppen inom Sociala skriver att
kostnaderna minskar.
Vidare ska scheman läggas av ett datorprogram för ca 350 personer med skiftande % i
arbetstider.
För personalen är att äga sitt schema viktigt för att få ihop familjelivet då skiftgång
finns i många familjer.
Frågor
1. Varför fanns inte skrivelserna från ledningsgruppen inom äldreomsorgen och LSS
samt förhandlingsprotokoll mellan arbetsgivaren och fackföreningarna med?
2. Ska man inte som ordförande i KS eller sociala utskottet, diarieföra skrivelsen som
var inskickad?
3. Ska inte alla handlingar inför ett ärende presenteras i KS som är ansvarig för
ekonomi och arbetsmiljön?
4. Vad har du för tankar om att få en familjesituation att fungera när den andre parten
har en anställning med skiftarbete, vilket är vanligt i Nordmaling pga arbetsmarknaden i
närområdena?
5. Varför ingen jämförelse gällande det ekonomiska förhållandet mellan de olika
förslagen?"
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har lämnat följande svar:
"Syftet med förslaget på ny organisation är att nettokostnaden ska minska med rätt
styrningen. Den tid som läggs idag på schemaläggning av baspersonal är kostsam.
Genom centralisering av schemaläggningen frigörs tid till omvårdnad. Tanken är att
bemanningscontroller sätter ramar för hur många timmar som verksamheten har råd
med utifrån budget, därefter ska medarbetarpåverkan på schemat ske. Inget beslut är
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fattat på sk robotiserade scheman men verksamheten undersöker den möjligheten också
som stöd till bemanningscontrollern.
1. Förhandlingsprotokollet var underskrivet men ej administrerat därför fanns det inte
med. Övriga underlag som fanns med var de som under beredningen bedömdes skulle
följa med ärendet.
2. Egentligen kanske vi borde ha diariefört skrivelsen från enhetscheferna direkt, den är
dock diarieförd nu med dok.id 100263. Eventuell diarieföring påverkar dock inte
ärendet och den skrivelsen hade ändå inte legat med i ärendet. Det arbetas med att ta
fram en dokumenteringsplan för att bland annat tydliggöra vad som ska diarieföras och
inte. Handlingen ses dock som inkommen i och med att jag fått den till min mail och
kan ta fram den där på begäran.
3. Alla handlingar rörande ekonomi och arbetsmiljö var redovisade i underlagen utom
förhandlingsunderlaget, som var färdigförhandlat dock ej administrerat men
redovisades muntligen på KS.
4. Skiftarbete är vanligen förekommande på den svenska arbetsmarknaden, inte minst
inom industrin. Vad gäller schema inom social sektor så kommer medarbetarna kunna
påverka det.
5. Om skrivelsen från cheferna ska räknas som ett förslag finns ytterst få
besparingsalternativ redovisade där, vare sig neddragning av chef pga minskat antal
boenden eller neddragning av medarbetare för att komma ned till nettokostnadsnivå."
Beslutsunderlag
Interpellation - Ny organisation och ekonomi, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation - Ny organisation och ekonomi, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C) och Kerstin Sjöström (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______
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§ 84

Dnr 2021-000308 047

Interpellation - Riktade statsbidrag 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Tomas Johansson
(FD):
"Under året 2021 har det inkommit 10 820 793:- kronor till kommunen men det finns
även en extra ansökan om stadsbidrag gällande Covid-19 på 740 026:- kronor som ännu
inte inkommit till kommunen.
Som politiken är i Nordmaling så får inte alla partier tillgång till all information, därför
kommer dessa frågor.
Jag vill veta vilka insatser som är gjorda med följande 8 riktade bidrag.
1. Ensamhet och ökad kvalitet demenssjuka

575 693:-

2. Äldreomsorgslyftet

3 209 597:-

3. Habiliteringsersättningar

173 661:-

4. Subventioner av familjehemsplaceringar 2021

1 946 932:-

5. Säkerställa en god vård och omsorg av äldre

3 782 925:-

6. Teknik och digitalisering

250 000:-

7. God och nära vård

762 348:-

8.Våld i nära relation

119 637:-

SUMMA

10 820 793:-"

Sociala utskottets ordförande Kerstin Sjöström (C) har lämnat följande svar:
"Tomas Johansson efterfrågar hur riktade statsbidrag inom sociala sektorn används
under 2021 och här följer en redogörelse för dem.
1. Ensamhet och ökad kvalitet demenssjuka, 575 693:- Underlaget har bl.a. används till ökad bemanning av nattpersonal
2. Äldreomsorgslyftet, 3 209 597:- Underlaget har används för att hantera tillkommande kostnader i samband med
utbildning
3. Habiliteringsersättningar, 173 661:Ersättningen kommer att utnyttjas fullt ut under året.

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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4. Subventioner av familjehemsplaceringar 2021, 1 946 932:- Ökad bemanning för att skapa förutsättningar för egna familjehem och stärka
hemmabaserade insatser i familjer.
5. Säkerställa en god vård och omsorg av äldre, 3 782 925:- Regeringens satsning med 4 miljarder till Sveriges kommuner, vilket enligt senaste
beslut inte skall redovisas för 2021. I Nordmalings kommun har underlaget 3783 tkr
använts till personalkostnader för stegvis omställning till den nya organisationsformen
av äldreomsorgen.
6. Teknik och digitalisering, 250 000:- Underlaget kommer användas till införandet av digital medicinsignering
7. God och nära vård, 762 348:- Underlaget används till införande av ökad digitalisering i syfte att ställa om
verksamheten för att öka kundernas service och kvalitet. Aktiviteten god och nära vård
medför nya affärssystem vilka skall implementeras med stöd av utbildning och
organisationsanpassningar
8. Våld i nära relation, 119 637:-Förebyggande familjearbete för att skapa en tryggare miljö i hemmen. Utgör underlag
för del av en tjänst
SUMMA: 10 820 793:-"
Beslutsunderlag
Interpellation - Riktade statsbidrag 2021, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation - Riktade statsbidrag 2021, Kerstin Sjöström (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Tomas Johansson (FD), Kerstin Sjöström (C), Monica Jonsson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2021-000314 450

Interpellation - Ovårdade tomter
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Grethel Broman
(S): ”För x antal år sedan så gjordes en resa i kommunen av tjänstepersoner och
politiker, för att inspektera ovårdade tomter. I dag kan man dock se att fortfarande finns
det många tomter runt om i kommunen som ser bedrövliga ut. Det handlar inte bara om
ödetomter utan även bebodda tomter.
1. Vad gjordes efter resan från kommunens sida?
2. Har någon typ av uppmaning till fastighetsägarna skett?
3. Kan kommunen se att det blivit bättre på de ställen som fått påpekande?
4. Finns någon tanke om att göra någon ny rundtur för att inspektera tomter i
kommunen?”
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har lämnat följande svar:
”1. En resa inom kommunen, Rundvik och Nordmalings samhälle genomfördes under
2017 av den tidigare byggnadsinspektören samt representanter från politiken. Den resan
genererade ett underlag för fortsatta åtgärder.
2. Det togs kontakt med en del fastighetsägare redan då 2017 och sedan ny kontakt
2018.
3. När det följdes upp 2017 och 2018 var en del av fastigheterna åtgärdade.
4. Ja, det är en bra idé att göra en sådan resa igen och att även en miljöinspektör följer
med denna gång då det är flera olika lagrum som påverkar det vi brukar kalla för
ovårdade tomter.”
Beslutsunderlag
Interpellation - Ovårdade tomter, Grethel Broman (C)
Svar på interpellation - Ovårdade tomter, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Grethel Broman (S), Madelaine Jakobsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 86

Dnr 2021-000315 012

Interpellation - Resecentrum
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation ställs från Grethel Broman
(S): "Resecentrum står tom efter nedläggning av den service som tidigare bedrevs där.
Byggnaden är skadlig att bara stå tom då det finns utrymme att nyttja. Det kan ju
användas både dagtid och kvällar till något som gör att det finns folk där till sista tåget
har passerat.
1. Vad händer med lokalerna (då Covid-19 har ebbat ut)?
2.Finns det några tankar hos kommunen att hyra ut till någon aktör som kan bedriva
verksamhet där?
3.Vilken typ av aktivitet i så fall?"
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har lämnat följande svar:
"1. Sektor Omsorg genomför förberedelser för uppstart av kiosk och cafeteria i
skrivande stund. Verksamheten kommer drivas av brukare med stöd av handledare
inom daglig verksamhet. I ett senare skede planeras Arbetsmarknadsenheten bidra med
brukare vilka skall öka sin anställningsbarhet genom att vara delaktiga i kioskens
försäljning och servicefunktioner.
2. Nordmalings kommun utreder om ytterligare verksamhet kan inrymmas i
Resecentrums lokaler. Det finns ingen ytterligare verksamhet som är anvisad till
lokalerna just nu, men fortsatt utredningsarbete fortgår för att effektivisera kommunens
lokalnyttjande. Omställning av befintliga lokalytor är kostnadsdrivande och kräver
ytterligare utredningsunderlag.
3. Verksamhet som skall flytta till aktuella lokaler ska i sådant fall förstärka nuvarande
hyresgästers roll/funktion och service. Ingen särskild aktivitet prioriteras idag före
någon annan. Vi återkommer med ytterligare information när frågeställningen har
utretts mer ingående."
Beslutsunderlag
Interpellation - Resecentrum, Grethel Broman (C)
Svar på interpellation - Resecentrum, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under interpellationsdebatten
Grethel Broman (S), Madelaine Jakobsson (C), Tomas Johansson (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2018-000575 163

Svar medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom november 2018, där det föreslås att kommunen ska göra en
risk- och sårbarhetsanalys över sin försörjning av förnödenheter, skapa ett
beredskapslager av förnödenheter för 14 dagar, samt att kommunen i sina inköp av
livsmedel ska välja lokala och svenska produkter.
Ansvarig handläggare för ärendet informerar om att en utredning överlämnades i mars
till regeringen med förslaget att återupprätta de statliga beredskapslagren. Detta
omfattar även regionernas ansvar för att hålla lager med läkemedel och andra
medicinprodukter. Med anledning av detta föreslår handläggare ett avslag av
medborgarförslaget och att kommunen avvaktar och följer vad som blir beslutat
nationellt i frågan om att återupprätta beredskapslager.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2018-11-05
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår förslaget att skapa ett beredskapslager av förnödenheter.
Förslag under sammanträdet
Presidiet föreslår att frågan bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt presidiets förslag om
bordläggning. Ordförande finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet som tas upp för hantering vid nästkommande
sammanträde.
_____
Skicka till: kommunstrateg, förslagsställare

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2018-000121 812

Svar på medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och
seniorer i kommunens lokaler
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa gratis bad och träning i
Nordmalings kommuns lokaler för alla över 75 år.
Även om det finns vinster i form av hälsa och livskvalitet i förslaget så föreslår
handläggare att förslaget avslås. Detta pga. att uteblivna intäkter kommer att öka över
tid då andelen äldre ökar. I dagsläget är det inte någon av Umeåregionens kommuner
som har gratis inträde för seniorer, däremot erbjuds simning till ett reducerat pris (vilket
även görs i Nordmaling).
Gällande annan träning är förslag till beslut att avslå då kommunen inte driver gym i
egen regi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2018-11-05
Medborgarförslag, 2018-10-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.Kommunfullmäktige avslår den del som avser gratis tillgång till gym, då kommunen
ej bedriver gym-verksamhet.
2. Kommunfullmäktige bifaller den delen av medborgarförslaget som avser gratis
träning för personer äldre än 75-år under en prövoperiod 1 januari – sommarstängning
2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.Den del som avser gratis tillgång till gym avslås, då kommunen ej bedriver gymverksamhet.
2. Den delen av medborgarförslaget som avser gratis simning för personer äldre än 75år under en prövoperiod 1 januari – sommarstängning 2022 bifalles.
_____
Skickas till: förslagsställaren, kommunstrateg, kultur- och fritidschef,
samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2019-000568 455

Svar på motion - Utökning av öppettider ÅVC
Sammanfattning av ärendet
En motion om möjlighet till lördagsöppet på återvinningscentralen (ÅVC) väcktes av
Grethel Broman (S)
Ärendet återremitterades 2021-01-18 för att invänta förhandling med entreprenören.
Avtalet är nu klart och från och med 2021-05-06 införs lördagsöppet varje lördag under
barmarksperioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse, gva-chef
Protokollsutdrag 2020-02-03
Protokollsutdrag 2019-10-28
Motion, Grethel Broman (S)
Kommunstyrelsens förslag
Motion- Utökning av öppettider ÅVC anses bifallen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion- Utökning av öppettider ÅVC bifalles.
_____
Skickas till: motionären

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 2018-000641 001

Svar på motion - Från utskott till nämnder
Sammanfattning av ärendet
Monica Jonsson (FD) och Niklas Vestermark (V) inkom 2018 med en motion där de
föreslår att det genomförs en grundlig utredning kring organisationsstrukturen gällande
utskotts- kontra nämndsorganisation, med både för- och nackdelar gällande respektive
förvaltningsorganisation.
En utredning utifrån motionen har genomförts som belyser både för- och nackdelar med
utskotts- respektive nämndsorganisation.
Nämndkansliet tar inte ställning i sakfrågan men anser att i och med utredningen
redovisats ska motionen anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-06-07
Tjänsteskrivelse 2021-05-18, nämndsekreterare
Utredning – från utskott till nämnder, kommunchef
Protokollsutdrag 2018-12-17
Motion - Från utskott till nämnder, kommunchef
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yttrande under sammanträdet
Monica Jonsson (FD), Anna-Britt Coe (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
_____
Skickas till: motionärer, nämndskansliet

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 91

Dnr 2020-000623 026

Svar på 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. 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
Protokollsutdrag 2021-05-10
Yttrande, kommunstrateg
Protokollsutdrag 2020-12-14
Motion, Monica Jonsson (FD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Visselblåsarfunktion bifalles.
_____
Skickas till: kommunstrateg

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr 2021-000253 266

Anmälan av medborgarförslag - Slyröjning
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om behovet av slyröjning mellan fastigheterna Tranan 1-5 och
Domherren 1-5 har inkommit och anmäls i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Slyröjning
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag - Slyröjning överlämnas för utredning och beslut till
kommunstyrelsen.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Dnr 2021-000277 247

Anmälan av motion - Inventering av ödehus
Sammanfattning av ärendet
En motion om behovet av inventering av ödehus i kommunen har inkommit från AnnaBritt Coe (V) och Marie Landström (V).
Beslutsunderlag
Anmälan av motion - Inventering av ödehus, Anna-Britt Coe (V) och Marie Landström
(V)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Inventering av ödehus anmäls och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dnr 2021-000278 006

Anmälan av motion - Effektivisering av politiskt arbete
Sammanfattning av ärendet
En motion om effektivisering av det politiska arbetet i Nordmalings kommun har
inkommit från Anna-Britt Coe (V) och Marie Landström (V).
Beslutsunderlag
Anmälan av motion - Effektivisering av politiskt arbete, Anna-Britt Coe (V) och Marie
Landström (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Effektivisering av politiskt arbete anmäls och överlämnas för beredning till
kommunstyrelsen.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Dnr 2021-000064 009

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare
Protokollsutdrag 2021-06-07
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Handläggning fortgår i ärendet Motion – Trygghetsvandring.

Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning fortgår i ärendet Motion – Trygghetsvandring.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr 96815

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsmeddelande covid -19, Arbetsmiljöverket
Minnesanteckning, Beredningen för regional utveckling, 2021-04-15
Minnesanteckning, Beredningen för regional utveckling, 2021-05-19
Beslut- ärendet avslutas, kontroll av tillstånd för privata utförare, IVO
Beslut att avsluta granskning gällande klagomålshantering Nordmalings kommun,
Skolinspektionen
Beslut att avsluta ärende gällande anmälan Kyrkovallens skola och Gluggens
fritidshem, Skolinspektionen
Svar på möjligheter till betyg från Åk 4, rektorerna
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd
Beslut språkutveckling i förskolan, Skolverket
Ärendesammanställning T1, tjänsteskrivelse, Patientnämnden
Ärendesammanställning covid- 19 mars- april
Överenskommelse FamiljehemSverige, utgående för undertecknande
Uppdragsbeskrivning utreda gymnasieantagning, SKR
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 2021-000326 319

Anmälan av medborgarförslag - Sänkning av hastighet i Rundviks
samhälle
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om sänkning av hastighet i Rundviks samhälle har inkommit.
Beslutsunderlag
Anmälan av medborgarförslag - Sänkning av hastighet i Rundviks samhälle
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag - Sänkning av hastighet i Rundviks samhälle anmäls och överlämnas
för utredning och beslut till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
MADELAINE JAKOBSSON
Grethel Katarina Broman

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

Rolf Ingemar
Sandström
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