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Närvarande 
 
Beslutande: Madelaine Jakobsson (C) 
 Kerstin Sjöström (C) 
 Ann-Kristin Strandman (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Alexander Landby 
Johansson (C) 

 Anna-Karin Lundberg (KD) (ej §§ 132, 142) 
 Jan Persson (M) ersätter Anna-Karin Lundberg (M) §§ 132, 
142 

 Chatarina Gustafsson (M) 
 Grethel Broman (S) 
 Gerd Lindgren (S) ersätter Billy Moström (S) 
 Anders Olsson (S) 
 Mikael Larsson (SD) 
 Anna-Britt Coe (V) 
 Monica Jonsson (FD) 
 
 
 
 
Ej beslutande: Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 

Jan Persson (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 115-131, 133 -
141 

  Östen Strömberg (L), insynsplats 
 
 
Övriga:   

Ulf Månsson, kommunchef 
Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 118 
Jonas Wallin, ekonomichef, §§ 120- 122 
Andreas Witt, socialchef, §§ 120 - 126 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef, §§ 120  122 
Fredrick Berglund, rektor, §§ 129 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, §§ 118, 120 - 122, 
§ 131, § 140 
Ann-Christin Fjellman, personalchef, § 127 
Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 115 Dnr 97022  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 116 Dnr 96817  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

- Ändrad plats i föredragningslistan efter att kallelsen skickades ut; Årsredovisning 2020 
och beviljande av ansvarsfrihet - Samordningsförbundet behandlas efter informationen, 
löpande uppföljning av måluppfyllelse hanteras innan budgetärendet 

- Läggs till föredragningslistan; Information - Försäljning av fastighet Mården 12, 
Genomförande av avsiktsförklaring  Nordmalings kommun och Statens 
bostadsomvandling (SBO) samt Initiativärende  Omorganisation äldreomsorgen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med ovan beskrivna förändringar. 

______ 
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§ 117 Dnr 96818  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 11 juni kl. 09:00. 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) den 11 juni kl. 0900. 

_____ 
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§ 118 Dnr 2021-000222 009 

Information  

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg informerar om Leader-arbetet som pågår 

Under maj har fyra workshops genomförts där representanter från Nordmaling deltagit. 
Deltagarna representerar ideellsektor, näringsliv och offentlig sektor. En enkät kommer 
att genomföras för att samla in information om styrkor, svagheter, hot och möjligheter 
inför det kommande leader-arbetet. En särskild del i enkäten kommer vara inriktad mot 
ungdomar. 

 

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Deltagande i den ceremoni som genomfördes med anledning av demokratideklarationen 
som kommunstyrelsen undertecknat. 

- Forum för folkhälsa , där har 
kommunstyrelsens ordförande tackat ja till att vara en del av styrelsen för detta 
tillsammans med landshövding samt några länsrepresentanter till.  

- Stiftelsen Olofsfors bruksmuseums styrelse har avslutat projektledarens tjänst  

 

Ulf Månsson, kommunchef informerar om: 

- Minskad smittspridning av coronaviruset i Nordmalings kommun, men viktigt att 
fortsätta följa restriktioner 

- Notholmen  

- Fler arbetstillfällen i närområdet 

- Visions- samt målarbetet fortgår i organisationen (nu med information i chefsleden) 

- RallySM 2022 i Umeå kommun, kommer att engagera även Nordmaling   

- Almedalsveckan genomförs digitalt 

- Nordmalings kommun deltar i projektet Sunt arbetsliv 

- Lokalförsörjningsgruppen arbetar löpande vidare med sitt uppdrag 

- Servicecenter 

- Arbete pågår gällande bilbranden i Hörnsjö 
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Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef informerar om: 

- Ecostreams for Life, gränsöverskridande samarbete med berörda kommuner och 
länsstyrelsen med EU-medel 2022-2026. Medgivande har beslutats av allmänna utskottet 

- Öreälvens huvudsträckning och biflöden, framförallt flottledsåterställning i Håknäs 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

______ 
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§ 119 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 i 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 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2020 
Granskning av år 2020 Samordningsförbundet 
KPMG:s granskning av Samordningsförbundet 
Årsredovisning, Samordningsförbundet 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 utifrån revisorernas utlåtande. 

______ 
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§ 120 Dnr 2021-000236 042 

Tertialrapport 1, 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för tertial 1, 2021 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 

Förslag tertialbokslut, ekonomichef  
Kommentarer från barn- och utbildningschef, barn- och utbildningschef 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Protokollsutdrag 2021-05-26 
Protokollsutdrag 2021-05-25 
Protokollsutdrag 2021-05-24 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialbokslut 1 2021.  

2. Förvaltningen uppdras att månatligen redovisa prognosutvecklingen för att säkerställa 
att resultatmålet för 2021 realiseras. 

_____ 
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§ 121 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året genom 
månads- och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa verksamheternas 
uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden, än de ekonomiska målområdena, 
så kommer löpande måluppföljning ske vid varje utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för innevarande 
år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där utskottens mål och 
resultatmått framgår. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunchef samt 
sektorchefer nivån av måluppfyllelse inom respektive sektor och problematiserar de delar 
som bedöms svårare att nå. 

De mål som lyfts fram som mer problematiska att uppnå redovisas nedan, övriga beskrivs 
i bilaga Uppföljning måluppfyllelse 2021-06-07: 

Beslutsunderlag 

Bilaga, måluppfyllelse 2021-06-07 
Protokollsutdrag 2021-03-03 
Protokollsutdrag 2021-03-02 
Protokollsutdrag 2021-03-01 
Inledande dialog om måluppfyllelse, kommunsekreterare 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 122 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 den 28 juni. Utifrån 
den antagna budgeten fastställer sedan kommunstyrelsen en detaljerad verksamhetsplan 
som presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Förslag till budget 2022, plan 2023-2024, budgetberedningen 
Budgetförslag, Vänsterpartiet 
Protokollsutdrag 2021-05-26 
Protokollsutdrag 2021-05-25 
Protokollsutdrag 2021-05-24 
Förhandlingsprotokoll, budget 
Presentation budget 2022 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på budgetberedningens förslag till budget ( Budget 2022, 
plan 2023-2024) 

Anna-Britt Coe (V) yrkar på eget förslag till budget (Vänsterpartiets budgetförslag) 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två (2) förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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. 
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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. 

______ 

Reservationer: Ann-Britt Coe (V) reserverar sig till förmån för eget förslag 
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§ 123 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 2021-05-25 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1 2021-03-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-
12-31 enligt 28 h § LSS. 

_____ 

Skickas till: socialchef och LSS-handläggare 
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§ 124 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 2021-05-25 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktig godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-
31enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 
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§ 125 Dnr 2021-000200 700 

Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya regionala samverkanstrukturen för vård och omsorg började gälla den 1 
september 2020. Samtliga länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår. En av de 
viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är samspelet mellan 
regioner och kommuner, där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är 
delaktiga. Både kommuner och regioner har komplexa uppdrag i sig, och det kommunala 
självstyret gör att de har stor rådighet över hur uppdragen utformas och vilka beslut som 
fattas. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i samverkansforumet 
Samråd vård och omsorg fattat beslut om en gemensam framtidsbild och en gemensam 
systemledning för Nära vård i Västerbotten. Systemledningens uppgift är att på en 
övergripande nivå ansvara för hela systemets resultat och utveckling, kartlägga och peka 
ut riktningen och gemensamma målsättningar, följa upp och utvärdera samt reflektera för 
att förfina mål och uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten 2021-03-19, socialchef 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14, socialchef 
Protokollsutdrag 2021-05-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära 
vård i Västerbotten 

2. Framtidsbild Nära vård 2030 fastställs 

_____ 

Skickas till: 
Regional samverkanskoordinator Region Västerbotten 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
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§ 126 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 behöver verksamheten debitera en 
boendeavgift från omsorgstagaren för själva vistelsen utöver omsorgsavgiften. 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. 
Avgift för korttidsboendet omfattas inte av jordabalken Kap 12 utan regleras i Kap 8 §2 
punkten 6 SoL varför hyra inte kan tas ut i juridisk mening men kommunen kan fatta 
beslut om en avgift för att tillhanda hålla en boendeplats i enlighet med förslaget. 
Avgiften ingår i beräkningsgrunden av förbehållsbelopp för den enskilde 
(högkostnadsskyddet).  
Faktureringsperioden sammanfaller med omsorgsavgiften. Avgiften följer de antal dagar 
som platsen varit belagd vid avslut. 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens meddelandeblad 2018-12 nr 6 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14 
Protokollsutdrag 2021-05-25  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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. 
_____  
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§ 127 Dnr 2021-000012 026 

Information om sjukskrivningstal 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Ann-Christine Fjellman informerar om sjukfrånvaro de senaste 12 
månaderna. Sjukskrivningarna har sjunkit med 1 procentenhet under april, från 8 procent 
till 7 procent. 

Långtidssjukfrånvaron kommer att rapporteras i augusti.  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 128 Dnr 2021-000268 021 

Lokalt samverkansavtal för Nordmalings Kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en tid av avsaknad av lokalt samverkansavtal så har ett nytt förslag tagits fram 
tillsammans med de lokala fackliga företrädarna. En verksamhetsanpassad samverkan ger 
medarbetare och lokala parter delaktighet, inflytande och därmed förutsättningar för en 
väl fungerande verksamhet och en god arbetsmiljö. 

Nordmalings kommun och dess fackliga motparter har med stöd från Centralt 

kommuner och regioner (SKR) och dess fackliga motparter, kommit överens om hur 
samverkan ska bedrivas.  

Det lokala samverkansavtalet kommer att implementeras under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 
Lokalt samverkansavtal, 99782 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalt samverkansavtal antas. 

_____ 

Skickas till: personalchef, ledningsgrupp 
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§ 129 Dnr 2021-000267 291 

Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling utemiljön 
Levarskolan och Kyrkovallen 

Sammanfattning av ärendet 

Levarskolan och Kyrkovallens skolas utomhusmiljö ska förstärkas med ny utformning 
och utrustning. Underlag för upphandling ska därmed godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Upphandlingsbeskrivning 
Upphandling utemiljö 
Presentation- Utemiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Förfrågningsunderlag enligt handlingarna upphandlingsbeskrivning kravbild och 
upphandling utemiljö godkänns. 

_____ 

Skickas till: ansvarig rektor 
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§ 130 Dnr 2021-000013 140 

Information från näringslivsutvecklare 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare,  

- Tillgång till råvaror har minskat och råvarupriser har stigit under pandemin, vilket 
påverkar industrierna, kunder och transporter  

- Kort information om Näringsliv i samverkan 

- Kort information om Program för tillväxt 2 

- Planerad framtidsgala är inställd pga. lågt intresse för digital gala 

- Virkesmätning på omlastningsterminalen snart färdigställd 

- Första tåget planerat att komma in på omlastningsterminalen den 23 juni 

- Svenskt Näringsliv delger positiva siffror då det gäller enkäten om kommunens 
företagsklimat. Resultatet förbättras i alla frågor utom i en där svaret ligger på samma 
nivå som förra året.  

- Lokalt företag har inkommit med förfrågan om köp av Mården 12 

- Näringslivsutvecklare deltar i kommunsamverkansgrupp för RallySM2022  

_____ 
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§ 131 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 

Tjänsteskrivelse, gva-chef 
Motion, Grethel Broman (S) 
 
Förslag under sammanträdet 

Grethel Broman (S) föreslår att motionen ska anses bifallen, ej besvarad. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer med kommunstyrelsens godkännande förslaget i tjänsteskrivelsen mot 
Grethel Bromans (S) förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Grethel Bromans (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motion- Utökning av öppettider ÅVC anses bifallen.  

_____ 
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§ 132 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 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Protokollsutdrag 2018-11-05 
Medborgarförslag, 2018-10-22 

 

Tilläggsyrkande 

Monica Jonsson (FD) yrkande under sammanträdet att man inför en testperiod jan -
terminsavslutning sommar 2022, med uppföljning till kommunstyrelsen i mars. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut i tjänsteskrivelsen, om att avslå 
medborgarförslaget samt ett tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i 
tjänsteskrivelsen behandlas först och sedan tilläggsyrkandet. 

Ordförande finner att medborgarförslaget avslås i de delar som berör gratis tillgång till 
gym men att tilläggsyrkandet godkänns och en testperiod införs för gratis simning för 
personer 75 år och äldre.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår den del som avser gratis tillgång till gym, då 
kommunen ej bedriver gym-verksamhet. 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-06-07
Sida

25(37)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

2. Kommunfullmäktige bifaller den delen av medborgarförslaget som avser gratis 
träning för personer äldre än 75-år under en prövoperiod 1 januari  
sommarstängning 2022.  

3. Uppföljning av antalet besökare rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2022. 

 

_____ 
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§ 133 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 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Protokollsutdrag 2018-11-05 
Medborgarförslag  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på ett avslag av medborgarförslaget i enlighet med 
tjänsteskrivelsen 

Anna-Karin Lundberg (KD) yrkar på bifall till medborgarförslaget 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget att skapa ett beredskapslager av förnödenheter. 

_____ 

Reservation: Anna-Karin Lundberg (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag 
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§ 134 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 

Tjänsteskrivelse 2021-05-18, nämndsekreterare 
Utredning  från utskott till nämnder, kommunchef 
Protokollsutdrag 2021-05-25 
Protokollsutdrag 2018-12-17 
Motion - Från utskott till nämnder, kommunchef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

_____ 
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§ 135 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revidering föreslås inom gemensam service :  

Punkt Ö 1.22  förslag på ny punkt i delegationsordningen där administratör på kansliet 
föreslås ges delegation att få underteckna delgivningskvitton som inkommer via posten. 

Följande revidering föreslås inom sektor utbildnings:  

Punkt U 10.7  förslag på ny punkt i delegationsordningen där ansvarig rektor föreslås 
ges delegation att besluta om besöksförbud på skola för vårdnadshavare i enskilda fall. 
Beslutet ska vara tidsbestämt och det ska anges hur lämning och hämtning ska ske så 
länge beslutet om besöksförbud gäller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Delegationsordning 210512  förslag på revideringar juni 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

_____ 

Skickas till: nämndsekreterare (revidering och publicering), bu-chef, rektorer 
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§ 136 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.  

Aktuella ärenden redovisas nedan: 

Motion  Trygghetsvandring, Monica Jonsson (FD) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Handläggning fortgår i ärendet Motion  Trygghetsvandring. 

_____ 
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§ 137 Dnr 2021-000036 009 

Kurser och konferenser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inga aktuella kurser och konferenser har anmälts. 

_____ 
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§ 138 Dnr 2019-000025 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet 2021-05-24 §§ 61, 62, 64, 65, 67, 69 

Sociala utskottet 2021-05-25 § 52 

Teckna tilldelningsbeslut upphandling, Andres Witt, socialchef 2021-05-24 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 139 Dnr 96815  

Meddelanden 

Följande meddelas kommunstyrelsen 

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 

_____  
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§ 140 Dnr 2021-000279 253 

Information - Försäljning av fastighet Mården 12 

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan om att få köpa industrifastighet Mården 12 har inkommit. Beslut om 
försäljning av fastighet har delegerats till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. 
Under dagens sammanträde ges en information om ev. framtida försäljning. 

Beslutsunderlag 

Framställan om köp av fastighet, 2021-06-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna och ärendet lyfts upp för beslut under 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni.  

_____ 
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§ 141 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 210510 
Avsiktsförklaring Nordmalings kommun och Statens bostadsomvandling 
Ägardirektiv Nordmalingshus AB, kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Nordmalings kommun fortsätter arbetet med Statens bostadsomvandling AB genom att 
ingå en avsiktsförklaring 

2. Nordmalingshus AB genomför och finansierar aktiviteten tillsammans med Statens 
bostadsomvandling AB 

3. Nordmalingshus AB återrapporterar resultatet av avsiktsförklaringen till 
kommunfullmäktige och särredovisar upparbetade kostnader för avsiktsförklaringen för 
att tydliggöra arbetets innehåll 

_____ 
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§ 142 Dnr 2021-000282 739 

Initiativärende - Omorganisation äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande initiativärende väcks av Monica Jonsson (FD) under sammanträdet: 

Vid senaste kommunstyrelsen togs en större omorganisation av äldreomsorgen inom 
den sociala sektorn. Vid mötet framkom att ett antal handlingar inte fanns med vid 
beslutet.  

1. Förhandlingsprotokollet mellan arbetsgivare och fackföreningarna  

2. Skrivelse från ledningsgruppen inom äldreomsorgen och LSS  

3. Ingen ekonomisk kalkyl av ärendet då det var helt motsatt slutsatser mellan 
arbetsgivare ledningsgruppen  

I ärendet så var det bara kommunalrådet och sociala utskottet som hade skrivelsen från 
ledningsgruppen. Denna var skickad till ledamöterna i utskottet samt kommunalrådet. 
Alla partier är inte representerade i utskottet och har inte heller någon insynsplats.  

Vi yrkar på att omorganisationen av äldreomsorgen åter tas upp i Kommunfullmäktige 
den 28 juni 2021  

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Monica Jonsson, dokid 99961 

 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att initiativärendet avslås. 

Monica Jonsson (FD) yrkar på bifall till eget förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) förslag. 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen enligt följande: 
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Sammanträdesdatum

2021-06-07
Sida

36(37)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

JA: avslag till initiativärendet 

NEJ: bifall till initiativärendet 

Kommunstyrelsen avslår initiativärendet med 11 röster mot 1, se omröstningsbilaga sidan 
37. 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet avslås. 

_____ 

Jäv: Mikael Larsson (SD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-06-07
Sida

37(37)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

 
Närvaro 
ledamöter 

Partivis    JA NEJ AVSTÅR 

1 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

2, Petronella Johansson Centerpartiet X 
 

  

3 Kerstin Sjöström Centerpartiet X   

4 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   

5,  Anders  Jonsson Centerpartiet X   

6 Grethel Broman Socialdemokraterna X   

7 Gerd Lindgren Socialdemokraterna X   

8 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

9 Mikael Larsson Sverigedemokraterna   - 

10 Chatarina Gustafsson Moderaterna X   

11 Anna-Britt Coe Vänsterpartiet X   

12 Monica  Jonsson Fria Demokraterna  X  

13 Jan Persson Moderaterna X   

       

Resultat:    11 1  

 
 

  




