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Närvarande 
 
Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 
Kerstin Sjöström (C) 
Ulf Johansson (C) ersätter Alexander Landby Johansson 
(C) 
Ann-Kristin Strandman (C) 
Anders Jonsson (C) 
Chatarina Gustafsson (M) 
Anna-Karin Lundberg (KD) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) 
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Monica Jonsson (FD) 
Anna-Britt Coe (V) 
Mikael Larsson (SD) 

 
Ej beslutande:  

Bertil Karlsson, insynsplats (L), §§ 1-26, §§ 29-39, §§ 
41 - 42 

Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare, §§ 1-
26, §§ 29-39, §§ 41 - 42 
Jan Persson (M) , ej tjänstgörande ersättare, §§ 1-26, §§ 
29-39, §§ 41 – 42 
Gert Karlsson (-), ej tjänstgörande ersättare, §§ 1-8 

 
Övriga: 

Ulf Månsson, kommunchef  
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef, § 5, § 8, §§ 27-34 
Niklas Jonsson, produktionsledare, §§ 25-26 
Paula Quinones, kultur- och fritidschef, § 5 
Petra Bollvik och Charlotte Jonzon, Sunt Arbetsliv, § 4 
Sylvia Orädd, HR-strateg, § 4 
Jonas Wallin, ekonomichef, § 5 
Tommy Bildström, bibliotekschef, § 7 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef, § 8 
Andreas Witt, socialchef, § 8, §§ 10-21 
Conny Nordendahl, näringslivssamordnare, §§ 23-24 
Anna Hallgren, dataskyddsombud/nämndsekreterare, §§ 35-36 
Harry Lönnebacke, IFO-chef, § 40   
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§ 1 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs. 

______ 
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§ 2 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 2 
februari 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine 
Jakobsson (C) den 2 februari 2022 kl. 13:30. 

______ 
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§ 3 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut läggs till föredragningslistan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan fastställs med tillägget ovan. 

______ 
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§ 4 Dnr 103079 

Information - Sunt arbetsliv 

Sammanfattning av ärendet 
Charlotte Jonzon och Petra Bollvik informerar om projektet Sunt Arbetsliv 
och vikten av att arbeta med friskfaktorer samt vilka delar som kan ingå i 
detta arbete för arbetsgivaren. HR-strateg Sylvia Orädd ger en 
kompletterande bild av hur arbetet har bedrivits hittills i Nordmalings 
kommun samt hur det är tänkt att fortsätta och vilka parter som deltar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 5 Dnr 103094 

Information covidläget 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Ulf Månsson informerar om pågående smittspridning i 
regionen samt i Nordmalings kommun.  

Samtliga verksamheter är påverkade av smittspridningen i någon 
utsträckning, det handlar främst om karantän, sjukskrivningar och vård av 
barn. 

Avsaknad av leveranser av varor som behövs för att bedriva verksamhet 
verkar också försvårande för planering och genomförande av viss 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 6 Dnr 2022-000051006 

Information 
Kommunchef Ulf Månsson informerar om: 

- Insatser för ökad IT-säkerhet där internutbildning och KLASSA ingår som 
centrala delar 

- Brandskyddsarbetesutbildning planeras  

- Nordmalings camping tar emot gäster under RallyVM 24 - 27 februari  

- De horisontella perspektiven i Verksamhetsplanen kommer att synliggöras 
i tjänsteskrivelsemallar och ett beslutsstöd för politiken 

- Kommunövergripande utvecklingsområden presenteras 
 

Paula Quinones, kultur- och fritidschef informerar om: 

- Regnbågsveckan startar 14 februari 

- Inplanerade aktiviteter: pyssel på biblioteket, föreläsning med fokus på 
introduktion av normkritik (RFSL) samt bokprat med hbtq-tema 

- Författarsamtal med Mian Lodalen 14 februari, genomförs digitalt 

- Föreställning och samtal med Oskar Sternulf "Att komma ut", genomförs 
digitalt den 16 februari 
 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist informerar om: 

- Statens servicecenter undersöker möjlighet att öppna servicekontor i 
Nordmaling år 2023 

 

Jonas Wallin, ekonomichef informerar om:  

- Förutsättningarna för det riktade statsbidraget för kommunala åtgärder för 
en ekonomi i balans  
______ 
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§ 7 Dnr 2022-000052889 

Biblioteksplan 2022-2024 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 17 ska kommuner och regioner 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Nuvarande biblioteksplan för 
Nordmalings kommun sträcker sig mellan 2018 -2020. Antagandet av en ny 
biblioteksplan har försenats vilket medför att det förslag som presenteras 
avser perioden 2022-2024. Utöver att redovisa hur man följer 
bibliotekslagen så visar planen på ett lokalt fokus på bland annat det 
demokratiska rummet, det personliga lärandet genom livet, skapande samt 
barn- och ungdomars perspektiv och relationer. Samarbetet med skolan 
framgår tydligt i biblioteksplanen, liksom Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bibliotekschef  

Biblioteksplan 2022-2024, bibliotekschef   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner biblioteksplan för 2022-2024.  

_____ 
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§ 8 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

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 redovisas löpande 
uppföljning av måluppfyllelse. 

Kommunchef Ulf Månsson konstaterar att eftersom detta är årets första 
månad så har inte uppföljning av måluppfyllelse kunnat genomföras i någon 
större utsträckning. Sektorcheferna redovisar vissa utmaningar och positiva 
effekter för varje sektor. Där kan följande nämnas som exempel: 

- Thomas Berglund, barn- och utbildningschef lyfter fram att antalet 
incidenter rapporterade till huvudmannen har minskat, samt att endast ett 
fåtal karaktäriseras som allvarliga systematiska kränkningar. 

Utifrån genomförd elevundersökning så kan huvudmannen konstatera att 
den upplevda tryggheten bland elever är förbättrad. Studieron i 
klassrummen är dock fortsatt ett utvecklingsområde som kommer att arbetas 
med.  

Barn- och utbildningschefen lyfter även fram att man behöver hitta sätt att 
öka vårdnadshavares svarsfrekvens på "Föräldraenkäten”. 

- Andreas Witt, socialchef, informerar om att Socialstyrelsens mätningar för 
LSS- verksamhet (dagligverksamhet samt boenden) visar på bättre 
mätvärden än vid tidigare år. En hög andel av brukarna har uppgett att de 
kan påverka sin vardag, de upplever att omsorgen från personalens sida är 
hög och att de får den hjälp de behöver.  

Ytterligare mätningar inom andra områden av sektor omsorg kommer att 
genomföras inom kort (ytterligare mätningar från Socialstyrelsen till 
sommaren).  

-Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef står inför rekrytering av ny 
bygglovshandläggare, detta medför vissa utmaningar för hantering av 
vårens bygglovsansökningar. Tillsynsarbetet inom sektorn är eftersatt som 
en konsekvens av pandemin. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 
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Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 9 Dnr 2022-000056009 

Översyn pågående projekt 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Ulf Månsson redovisar muntligen pågående projekt och status 
för genomförande. 

Projekt som särskilt omnämns pga. förseningar eller att de kräver särskild 
bevakning: 

- Utemiljö stadieindelning 
- Olofsfors Stiftelse 
- Lokalutredning  
- Dammarna i Olofsfors  
- Översiktsplan  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 10 Dnr 2021-000477750 

Strategiska anställningar 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Umeåregionen har tagit fram sk. helårsekvivalenter 
som visar att Nordmalings kommun har utmaningar inom området för 
arbetslöshet och försörjningsstöd. Detta genererar både stora kostnader för 
kommunen och ett potentiellt utanförskap och ekonomisk utsatthet för 
individen. För att kunna minska arbetslösheten och det ekonomiska 
biståndet i form av försörjningsstöd, så behöver medborgare komma i 
arbete. Möjligheten finns att genom en friare användning av 
försörjningsstödet, i kombination med arbetsmarknadspolitiska 
anställningar i kommunen, kunna minska andelen individer i 
försörjningsstöd. Med ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och 
mellanskillnaden från det försörjningsstöd som annars hade blivit utbetalt, 
kan arbetssökande försörjningsstödsmottagare arbeta och skapa goda 
förutsättningar för långsiktig egenförsörjning samt generera till 
skatteunderlaget. Förslaget innebär att ekonomichef får komplettera 
verksamhetens kostnader om pengar från Arbetsförmedlingen och 
försörjningsstödet inte räcker.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Underlag strategiska anställningar 2021-12-30 
Underlag utbetalningar januari-september försörjningsstöd 
Helårsekvivalenter 2020 
Protokollsutdrag 2021-11-29 § 209 
Protokollsutdrag 2021-11-09 § 101  

Kommunstyrelsens beslut 
Strategiska anställningar införs i enlighet med förslaget "Underlag 
strategiska anställningar, 2021-12-30". 

_____ 
Skickas till: socialchef, ekonomichef, chef för arbetsmarknadsenheten, IFO-
chef 
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§ 11 Dnr 2021-000544754 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd och förmedlingsmedel 

Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgen i Nordmalings nu gällande riktlinjer för 
ekonomist bistånd är från 2017. Dessa riktlinjer har nu reviderats och 
omarbetats. Även området hyres- och bostadskostnader har setts över och 
det framkommer behov av riktning för skäliga och godtagbara hyresnivåer. 
Riktlinje för förmedlingsmedel har saknats och upprättats enligt förslag. 

Av 4 kapitlet 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen framgår det att 
försörjningsstöd kan lämnas för skäliga kostnader för bland annat boende. 
Enligt SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 
framgår att ”Socialnämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig 
boendekostnad utgå från den enskildes faktiska kostnad och behov av 
boende. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig 
boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har 
möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos 
allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten. 
Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av 
utrymme även hos den förälder där barnet enbart vistas under 
umgängestid”. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Redovisning av hyror från Nordmalingshus och Nordek, bilaga 1. 
Försäkringskassans författningssamling avseende genomsnittlig och högsta 
godtagbara bostadskostnader för år 2022, bilaga 2. 
Förslag – ny riktlinje för Ekonomiskt bistånd, bilaga 3. 
Förslag – ny riktlinje för Förmedlingsmedel, bilaga 4. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för ekonomiskt bistånd fastställs. 
Riktlinje för förmedlingsmedel fastställs. 
Skälig och godtagbara boendekostnad godkänns enligt förslag utifrån 
Försäkringskassans författningssamling. Genomsnittlig bostadskostnad 
Tariff; övriga kommuner (färre än 75 000 innevånare), minus 20%. 
_____ 

Skickas till: IFO-chef 
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§ 12 Dnr 2021-000542754 

Ny riktlinje för bistånd till boende 

Sammanfattning av ärendet 
Ny riktlinje för bistånd till boende har upprättats, i ett led att tydliggöra 
kriterier för rätt till boende samt för att säkerställa att insatsen inte medför 
ökade kostnader för kommunen i form av obetalda hyror eller 
återställningskostnader efter flytt. I arbetet framkommer behov av att kunna 
bevilja kommunal hyresgaranti i vissa ärenden, istället för 
andrahandskontrakt. 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunen för en 
bostadssökande person. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att hjälpa 
personer som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget 
boende, men som trots detta har svårt att få en hyreslägenhet med 
besittningsrätt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse, IFO-chef 
Riktlinje för Bistånd till boende, bilaga 1. 
Boverkets författningssamling BFS 2018:14, bilaga 2. 
Information om Andrahandskontrakt (Socialt övergångskontrakt), bilaga 3. 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för bistånd till boende fastställs. 
Individ och familjeomsorg lämnas befogenhet att lämna kommunal 
hyresgaranti till enskilda enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter § 6.  
IFO-chef utses som delegat för att besluta om hyresgaranti i enskilda fall.  
_____ 
Skickas till: IFO-chef 
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§ 13 Dnr 2022-000006706 

Ledsagarersättning 2022 med index 

Sammanfattning av ärendet 
Ersättningen till ledsagare i Nordmalings kommun har inte förändrats på 
flertalet år. Utifrån att lönerörelsen pågår årligen behöver ersättningen till 
ledsagare regleras och följa utvecklingen. Arbetet som ledsagare utför har 
inget formellt krav på utbildning eller erfarenhet. Därför har lönenivån som 
ersättningen baserat sig på varit i nivå med lägsta lön i kollektivavtalen för 
den som arbetar i vården som outbildat vårdbiträde.  

Förslaget är att årligen justera lönenivån för ledsagare i kommunen med det 
parterna på arbetsmarknaden kommer överens om gällande outbildade 
vårdbiträden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse, socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Lönenivån för ledsagare justeras till att jämställas med lägsta lönenivå för 
outbildade vårdbiträden. 

_____ 

Skickas till: socialchef, lönekontoret 
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§ 14 Dnr 2021-000546731 

Timbelopp för assistansersättning 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har inte personligassistans i egen regi utan har 
historiskt betalat ut ersättning till utförare enligt den prislista regeringen 
bestämt.  

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för timbelopp för 
assistansersättningen inom personligassistans. Nivån regleras genom 5 § i 
förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Det nya 
ersättningsbeloppet per timme är 319 kronor och 70 öre och gäller från och 
med 2022-01-01.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 

Information om nytt ersättningsbelopp per timma för 2022 genom 
förordningen om assistansersättning (1993:1091). 

Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Kommunstyrelsens beslut 
Regeringens fastställda ersättning per timma inom personligassistans för år 
2022 antas. 

_______ 
Skickas till: socialchef, IFO-chef, verksamhetsplanerare  
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§ 15 Dnr 2021-000547706 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ersättningar för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 2022 genom 
cirkulär 21:41. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Cirkulär 21:41 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation gällande 
ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 
2022 antas. 

______ 
Skickas till: socialchef, IFO-chef och administratör för individ- och 
familjeomsorgen 
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§ 16 Dnr 2021-000548706 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. (enligt SoL, LVU 
och LSS) för år 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ersättningar och 
villkor för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för 2022 i cirkulär 21:40. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Cirkulär 21:40 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation gällande 
ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för 2022 antas. 

________ 
Skickas till: socialchef, IFO-chef och administratör för individ- och 
familjeomsorgen 
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§ 17 Dnr 2021-000549706 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
SoL år 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen (SoL) för år 
2022. Se cirkulär. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Cirkulär 21:39 
Tjänsteskrivelse 20211228 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation gällande 
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2022 
antas. 

______ 

Skickas till: socialchef, IFO-chef och administratör för individ- och 
familjeomsorgen 
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§ 18 Dnr 2021-000550754 

Riksnorm för 2022 gällande försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för 
försörjningsstödet. I riksnormen för 2022 har normens samtliga poster 
räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021. Det nya 
beloppet gäller från 2022-01-01. 

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, 
hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och 
telefon. Riksnormen tar även hänsyn till hur många som finns i hushållet, 
ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch 
hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Information om riksnormen för försörjningsstöd 2022  
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Kommunstyrelsens beslut 
Regeringens förslag till riksnorm 2022 antas enligt bilaga. 

_______ 

Skickas till: socialchef, IFO-chef och administratör för individ- och 
familjeomsorgen 
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§ 19 Dnr 2022-000031706 

Generalbeslut kring ersättningar och belopp vid årliga 
höjningar genom cirkulär eller statliga beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) fattar inför varje 
nytt år beslut om nästkommande års höjningar av ersättningar och belopp. 
Kommunstyrelsen beslutar varje år att anta dessa höjningar. Eftersom det är 
återkommande årliga beslut kan kommunstyrelsen välja att fatta ett 
generalbeslut att från och med år 2023 följa dessa höjningar utan ytterligare 
beslut.  

Följande ersättningar och belopp avses: 

-Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner inom SoL och LSS. 
-Timbelopp assistansersättningen. 
-Riksnorm för försörjningsstöd. 
-Ersättningar och villkor för familjehemsvård. 
Beloppen redovisas för varje nytt år som ett meddelande till första mötet för 
sociala utskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef 
Protokollsutdrag 2022-01-18 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följa årliga höjningar av ersättningar och 
belopp gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
SoL och LSS, timbelopp assistansersättning, riksnorm för försörjningsstöd 
samt ersättningar och villkor för familjehemsvård från och med år 2023 och 
framåt. 

_____ 

Skickas till: socialchef, nämndsekreterare och administratör för individ- och 
familjeomsorgen 
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§ 20 Dnr 2021-000535143 

Svar på motion - Helgarbete för ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 
Det har lämnats en motion om helgarbete för ungdomar från Monica 
Jonsson (FD) där ungdomar från både högstadie- och gymnasieelever 
erbjuds helgarbete inom sektor omsorg. Motionen beskriver innehållet i 
detta arbete där ungdomar kan tex läsa dagstidningar, spela kort eller bara 
finnas till för de boende. Förhoppningen är att genom 
generationsöverskridande möten få fler ungdomar att i framtiden välja att 
arbeta tillsammans med äldre människor på äldreboende. Motionens förslag 
är att utreda möjligheten för helgarbete för ungdomar snarast möjligt. 

Kommunstyrelsen fattade beslut § 207 Dnr 2017-000463 146 om att till 
sektor omsorg ge ett uppdrag att från och med hösten 2018 erbjuda platser 
till ungdomar för helgarbete. 

Sektor bedömning är att motionen är besvarad då det redan finns ett 
kommunstyrelsebeslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-29 
Kommunstyrelsens beslut § 207 Dnr 2017-000463 146 
Beslut 2017000463-KS-§ 207 
Protokollsutdrag 2021-12-13 
Motion - Helgarbete för ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut § 
207 Dnr 2017-000463 146, att motionen är besvarad. 

_____ 

Reservation: Monica Jonsson (FD), Anna- Britt Coe (V)  

 

Skickas till: socialchef, ekonomichef 
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§ 21 Dnr 2020-000334739 

Svar på motion - Äldreombudskontakt 

Sammanfattning av ärendet 
En motion inlämnad av Monica Jonsson (FD) om att införa en 
äldreombudskontakt i kommunen har beretts av sektor omsorg. 

Sektorn ser fördelar med en äldreombudskontakt då det ger möjlighet till en 
högre servicenivå till äldre medborgare. I en omvärldsbevakning framgår att 
en äldreombudskontakt kan finnas både inom en kommunal verksamhet 
men också drivas med frivilligorganisationer eller i samverkan. 

När det gäller att rymma en ny tjänst som äldreombudskontakt inom den 
tilldelade budgetramen för sektorn så ser inte sektorn att det skulle vara 
möjligt. Ett stort arbete pågår att reformera och minska kostnader inom 
äldreomsorgen.  

Däremot arbetar sektorn vidare med att utveckla den befintliga rollen för 
anhörigkonsulenten så att fler delar i motionens syfte kan rymmas i den 
tjänsten.  

Bedömningen från sektorn utifrån den ekonomiska aspekten blir därför att 
avstyrka motionen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse 2021-12-13 
Underlag 2021-12-29 
Protokollsutdrag 2020-06-22 
Motion - äldreombudskontakt 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gerd Lindgren (S), Monica Jonsson (FD) och Anna-Britt Coe (V) yrkar 
bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer sociala utskottets förslag till avslag av motionen med 
tilläggsformulering mot yrkandet av bifall av motionen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets 
förslag om avslag av motionen med tilläggsformulering.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, men med medskicket till sektor 
omsorg att gå vidare med att utveckla den befintliga rollen för 
anhörigkonsulent så att fler delar i motionens syfte kan rymmas i den 
tjänsten.  

_____ 

Reservation: Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S), 
Anna-Britt Coe (V), Monica Jonsson (FD) 
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§ 22 Dnr 2020-000478009 

Svar på medborgarförslag - Tjänst för felanmälan 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag som föreslår en tjänst för felanmälan har anmälts i 
fullmäktige och överlämnats till kommunstyrelsen för beslut. 

Sedan den nya hemsidan togs i bruk finns en samlingssida för 
felanmälningar. Denna kan nås via  "Genvägar" på förstasidan eller med 
sökfunktionen. Därtill inför sektor samhällsbyggnad en e-tjänst för 
felanmälan inom dess ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunikatör 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarad då tjänst för felanmälan redan finns att 
tillgå. 

_____ 

Skickas till: förslagsställare, meddelande kommunfullmäktige 
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§ 23 Dnr 2022-000042140 

Information näringslivsutvecklare 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivssamordnare informerar bland annat om: 

- Covidläget,  trots stor smittspridning så förmedlar näringslivet att den 
största utmaningen är de allmänna restriktionerna 

- Håll Nordmaling rent, t-shirtar är inköpta till Nordmalings skolelever 

- NIS projektet pågår året ut, det finns fortfarande medel att använda inom 
projektet 

- Återkoppling av kostnadstäckning från Trafikverket samt kommande 
investeringar i terminalen i Rundvik 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 24 Dnr 2021-000493841 

Aktivitet Rally-VM 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivssamordnare informerar om aktiviteter vid RallyVM. 

Sträckan för Nordmalings del av RallyVM är bekräftad och kommer 
passera Långed.  

Några av de aktiviteter som kommer att genomföras under RallyVM är: att 
rallyt kommer att visas på storbilds-tv vid kommunparken, Magic Peppe 
och eldslukare kommer att underhålla barn, bussar kommer att köra 
besökare mellan Nordmaling och rallysträckan i Långed. Ytterligare 
aktiviteter kan tillkomma. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 25 Dnr 2020-000476319 

Svar på medborgarförslag - Trafiksäkerheten på Skolgatan i 
Rundvik 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med önskemål om fartdämpning längs med Skolgatan 
i Rundvik har inkommit. 

Med anledning av sektor samhällsbyggnad har ett pågående uppdrag om att 
ta fram en lokal trafikföreskrift för Rundvik (med syftet att se över 
trafiksituationen och förbättra trafiksäkerheten) samt att det pågår en 
utredning i området gällande vägstandard och VA-ledningar, så förordar 
sektor samhällsbyggnad ett avslag av motionen, men att ambitionen att öka 
trafiksäkerheten beaktas i pågående utredningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, produktionsledare 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås men sektor samhällsbyggnad uppdras att beakta 
trafiksituationen i Rundvik i det fortsatta utredningsarbetet.  

_____ 

Skickas till: förslagsställare 
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§ 26 Dnr 2020-000483311 

Svar på medborgarförslag - Farthinder Hamngatan 

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har anmälts i kommunfullmäktige och 
överlämnats till kommunstyrelsen för beslut. 

”Lägga ut och få bidrag till gummerade farthinder på Hamngatan. Lägga ut 
dessa i samma princip som man får ställa ut blomlådor. Har haft blomlådor 
utställda i sommar men de blir dragna i diket på helgerna, de har även blivit 
tippade upp och ner under sommaren. Gummihindren är cirka tio centimeter 
höga och spikas fast i vägen men kan tas bort utan synliga spår för 
snöröjning under vintern.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, produktionsledare 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det pågår en större 
utredning för trafiksäkerheten i området. 

_____ 

Skickas till: förslagsställare 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 
Sida 

35(50) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 27 Dnr 2022-000054249 

Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling 
markarbeten 
Underlagen omfattas av sekretess. 
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§ 28 Dnr 2022-000053220 

Godkännande av förfrågningsunderlag - Upphandling 
byggtjänster 
Underlagen omfattas av sekretess. 
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§ 29 Dnr 2022-000059269 

Utredning - Ställplats i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige biföll 2019-06-24 delar av ett medborgarförslag om 
ställplats för husbil i Nordmaling, med inriktningen att vidare utreda 
förutsättningarna för en ställplats inom tätorten. 

Samma beslutsinstans och med samma beslutsdatum avhandlade även en 
motion inlämnad av Fria Demokraterna, där beslut fattades att se över 
möjligheterna att erbjuda besökare ställplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 
Samhällsbyggnadschef uppdras att återkomma med förslag på plats för 
ställplats samt kostnadskalkyl för detta till kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 mars 2022. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 30 Dnr 2022-000036311 

Remiss- Region Västerbottens förslag till Länstransportplan 
för Västerbottens län 2022-2033 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Västerbotten erbjuder kommuner möjlighet att lämna 
synpunkter på förslag till Länstransportplan Västerbottens län 2022-2033. 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist lyfter fram de behov som finns i 
Nordmalings kommun kontra vad som är beskrivet i Länstransportplanen.  

I det övergripande arbetet med transportinfrastruktur identifierar 
Normalings kommun ett flertal behov när det gäller oskyddade trafikanter 
samt trafiksäkerhet för skolungdomar. Kommunen avser att även 
fortsättningsvis upprätthålla en dialog kring behov och förutsättningar med 
förhoppning att även fortsättningsvis erhålla framtida stöd i länsplan för 
framarbetade åtgärdsförslag. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, samhällsbyggnadschef 
Protokollsutdrag 2022-01-17 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Förslag till Länstransportplan, Region Västerbotten 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande avseende Länstransportplan 2022-2033 godkänns. 

_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 31 Dnr 2022-000035311 

Remiss- Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet remitterar Trafikverkets förslag till nationell 
transportinfrastruktur 2022- 2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets 
prioriteringar är de transportpolitiska målen, regeringens proposition 
Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige och 
riksdagens beslut med anledning av densamma samt regeringens direktiv.  

Inledningsvis konstaterar Nordmalings kommun att förslaget till nationell 
plan för transportinfrastruktur i mycket liten utsträckning omfattar objekt 
inom kommunen. På ett mer övergripande plan vill Nordmalings kommun 
lyfta fram att tågtrafiken efter Botniabanan skapar goda 
pendlingsmöjligheter och är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Väl 
fungerande persontransporter efter Botniabanan är därför viktigt för 
Nordmalings kommun. Vidare vill Nordmalings kommun uttrycka oro över 
aviserade förseningar i införandet av signalsystemet ERTMS. Nordmalings 
kommun har under 2021 tagit en godsterminal i drift i anslutning till 
Botniabanan och i dagsläget råder det begränsad tillgång på lok som kan 
trafikera Botniabanan. En långvarig försening av införandet av ERTMS 
utgör en begränsning.  

Beslutsunderlag 
Yttrande, Nordmalings kommun 
Missiv förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Remiss Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande avseende Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 godkänns. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 32 Dnr 2022-000033059 

Arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid upphandling 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till upphandlingspolicy som syftar till att motverka förekomsten av 
obeskattad arbetskraft samt främja en sund konkurrens inom 
byggbranschen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-17 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 
Arbetsrättsliga kontraktsvillkor inom byggbranschen antas. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 33 Dnr 2021-000261214 

Detaljplan för hamnen/Notholmen  

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen detaljplan för Notholmen, Nordmalings Prästbord 1:72 m.fl. i 
Nordmalings kommun, har nu genomgått både samråd och granskning och 
är därmed uppe för beredning i kommunstyrelsen för att slutligen beslutas i 
kommunfullmäktige den 14 februari. 

Syftet med detaljplanen är att pröva de planmässiga förutsättningarna att 
uppföra ett flerbostadshus med 8 våningsplan i områdets södra del. 
Planområdet omfattas av en gällande plan där byggrätterna inte 
överensstämmer med nuvarande planering.  

Beslutsunderlag 
Granskningsyttrande 
Yttrande - Vakin 
Yttrande - Länsstyrelsen 
Yttrande – Vakin 
Yttrande - Lantmäteriet 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Antagandehandling planbeskrivning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för hamnen/Notholmen, Nordmaling. 

_____ 
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§ 34 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som 
revideras när behov uppstår. 

Förslag på revideringar inom sektor samhällsbyggnad samt sektor omsorg 
föreslås: Punkt A 12.5 där följande tillägg föreslås; att allmänna utskottet 
förutom den tidigare delegationen nu även ska ges delegation att besluta om 
överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskilda för villa eller 
egnahemsbebyggelse som tidigare låg i punkt A 12.6 med 
samhällsbyggnadschef som delegat som nu föreslås ersättas av punkt A 
12.5. 

Punkt S 8.3 – en ny punkt där sociala utskottet föreslås få delegation att 
besluta att ett omedelbart omhändertagande enligt LVU ska upphöra. 

Punkt S 11.10 – en ny punkt där vissa ledamöter samt kommunstyrelsens 
ordförande föreslås ges delegation att besluta genom kompletterande 
beslutanderätt att ett omedelbart omhändertagande enligt LVU ska upphöra. 

Punkt S 11.11 – en ny punkt där vissa ledamöter samt kommunstyrelsens 
ordförande föreslås ges delegation att besluta genom kompletterande 
beslutanderätt att vård enligt LVU ska upphöra. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-01-17 
Protokollsutdrag 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsordning 211018 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns. 

______ 

Skickas till nämndsekreterare (för publicering och vidare till berörda 
sektorer/handläggare) 
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§ 35 Dnr 2022-000030168 

Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens 
dataskyddsarbete 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen bland 
annat informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda. 

Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av förordningen. Som 
en del av uppföljningen skapas årligen en rapport som övergripande 
beskriver respektive styrelse och bolags arbete med dataskyddsfrågor. 

Rapporten redovisar övergripande genomfört arbete under året, brister i 
arbetet och framtida behov enligt dataskyddsombudets analys. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dataskyddsombud/nämndsekreterare 
Årlig rapport för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 2021 
Protokollsutdrag 2022-01-17 

Kommunstyrelsens beslut 
Den årlig rapporten för uppföljning av kommunstyrelsens dataskyddsarbete 
2021 godkänns. 

_____ 

Skickas till: dataskyddsombud 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 
Sida 

44(50) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 36 Dnr 2021-000466109 

Digitaliseringsstrategi Nordmalings kommun 2022-2025 

Sammanfattning av ärendet 
Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på 
digitala tjänster ökar. Det ställs också ökade krav på digitalisering hos 
kommunerna från regering och riksdag. För att klara omställningen måste 
Nordmalings kommun öka takten i digitaliseringsarbetet. 

I detta dokument presenteras en strategi för hur kommunens 
digitaliseringsarbete ska utvecklas under perioden: 2022–2025. 

En digitaliseringsplan för perioden 2022-2022 kommer ytterligare precisera 
vad respektive sektor kommer arbeta med för att öka digitaliseringen i 
Nordmalings kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-10-26 
Förslag – Digitaliseringsplan 2021-2025 
Protokollsutdrag 2022-01-17 
Protokollsutdrag 2021-11-09 
Protokollsutdrag 2021-11-10 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen digitaliseringsstrategi för 
perioden 2022-2025. 

______ 

Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 37 Dnr 2022-000055003 

Hållbarhetsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med hållbarhetsstrategin är att lägga en grund för det åtgärdsarbete 
som behöver vidtas år 2022 för att uppnå de mål som fastställts såväl 
globalt som nationellt, där bland annat Agenda 2030 och de svenska 
miljömålen ingår. Strategin fokuserar på de tre hållbarhetsområdena 
ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. 

Strategin kommer att omprövas efter 1 år för att lämna möjlighet till 
revideringar med anledning av att detta är ett nytillkommet område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Hållbarhetsstrategi Nordmalings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för år 2022. 

______ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 38 Dnr 2022-000061113 

Val av ombud Kommuninvests föreningsstämma 

Sammanfattning av ärendet 
Ombud för Kommuninvest föreningsstämma ska utses för att representera 
Nordmalings kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ordförande representerar Nordmalings kommun som 
ombud för Kommuninvest föreningsstämma 2022. 

______ 
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§ 39 Dnr 2022-000058009 

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.  

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter 
anmälan i kommunfullmäktige: 

Medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät 
Monica Jonsson (FD), Motion - Fritidsbank för idrottande barn och 
ungdomar 
Jörgen Forsgren (L), Motion - Tillgänglighet gällande kommunens 
lekplatser 
Maria Lundqvist-Brömster (L), Motion - Hédi Frieds barnbok om 
förintelsen till lågstadieelever 
Jörgen Forsgren (L), Motion - Hjärt och lungräddning  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att handläggning fortgår i samtliga ärenden.  
_____ 
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§ 40 Dnr 102982 

Sekretessärende 

 
Sekretessärende. 
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§ 41 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut att föra talan i domstol, dnr 2022-046-108, Andreas Witt 
Beslut om upphörande av vård 21 § LVU, Madelaine Jakobsson, 2022-01-
11 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
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§ 42 Dnr 103088 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 
 
Skrivelse demensföreningen 
 
Örat mot marken blicken mot horisonten, Länsstyrelsen Västerbotten 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition 
gällande statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2021/2022, dnr 2022-041-047. 
 
Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning 
utan återkrav gällande användandet av statsbidraget för mindre barngrupper 
inom förskolan för HT 2021, dnr 2021-304-047.  
 
Förvaltningsrätten i Umeå har ålagt att Nordmalings kommun ska betala en 
särskild avgift om 10 000 kronor till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) för ett ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen gällande 
kontaktfamilj, dnr 2020-520-700 
 
En begäran enligt 6 kap. 6a § AML har inkommit och besvarats gällande 
nya lokaler för bemanningsenheten, dnr 2021-510-026 
 
Inkommen skrivelse till sociala utskottet gällande omorganisationen inom 
äldreomsorgens verksamheter, dokid 102607  
 

______ 

 

 


