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§ 132 Dnr 96820 

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.  

______ 
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§ 133 Dnr 96822 

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas att justera protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S) och Kerstin Sjöström (C) väljs att justera protokollet jämte 
ordförande Ingemar Sandström (C) fredagen den 17/12 kl. 10:00.  

_____ 
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§ 134 Dnr 96817 

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen. 

______ 
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§ 135 Dnr 96824 

Frågor från ledamöter och allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från varken allmänhet eller ledamöter han inkommit. 

______ 
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§ 136 Dnr 2021-000024 

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar kort om det 
demokratiarbete som pågår i Örnsköldsvik kommun genom bland annat 
demokratisamordnare Camilla Larsson och föreslår kommunfullmäktige att bjuda in 
Camilla Larsson för en föreläsning. 

 

Information om den enkätundersökning som Demokratiberedningen genomfört lämnas 
till fullmäktige. 

_____  
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§ 137 Dnr 2021-000512041 

Interpellation - Budgetförändringar 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Johansson (FD) ställer följande interpellation: ”Vid senaste kommunfullmäktige 
blev jag införstådd att förändringar gjorts inom Socialas budget. Det handlade om att en 
omflyttning av budgetmedel gjorts från SÄBO till IFO. Som jag har förstått måste ett 
beslut tas först i utskottet och även i KS som är ekonomiskt ansvarig. Vad jag kan läsa 
mig till i protokoll i utskottet och kommunstyrelse så har inga sådana beslut tagits.  

Under förra mandatperioden tittade Fria Demokraterna på andra kommuner, vi besökte 
bland annat Socialtjänsten i Umeå. Det visade sig att Umeå hade endast ett fåtal fler 
barn placerade än Nordmaling. Vilket visade sig under den perioden i förhållande till 
kommunstorleken att Nordmaling hade extremt många fler placeringar. 

1. När togs besluten om förändringar i budgeten där IFO fick en större budget än 
äldreomsorgen som fick en minskad budgetuppräkning?   
2. Denna förändring gör att IFO inte får lika stort underskott och SÄBO går från + 0,4 
miljoner till en prognos på – 5,9 milj. Varför gör man detta? 
3. Majoriteten säger oftast att man jämför med liknande kommuner. Jag har bara hört 
den jämförelsen gällande SÄBO. Hur ser det ut för IFO när det gäller jämförelser med 
liknande kommuner? 
4. Kan majoriteten garantera att gjorda förändringar i budgeten inte har med de 
nedskärningar på personal och platser som planeras inom SÄBO?  (vi vill inte vara i 
framkant när det gäller SÄBO)? 
5. Placering av barn, vilka åtgärder har utskottet sjösatt under denna mandatperiod? 
6. Hur tänker sig majoriteten i en förlängning arbetet med företagsstyrda familjehem? 
7. Tänker jag rätt när underskottet blir 5,9 milj och att det riktade statsbidraget på ca 10 
miljoner är inräknat i prognosen så är det verkliga underskottet är ca 15 miljoner?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 
”1. När detaljbudgeten fördelades inför 2021 till de olika verksamheterna inom sociala 
sektorns verksamhetsområde fick respektive verksamhet de pengar som skulle 
räcka för att nå målet med att ha en nettokostnadsavvikelse enligt 
verksamhetsplanen. Det vill säga att det ska harmonisera med jämförbara 
kommuner. Fördelningen har skett utifrån kända faktorer och vad verksamheten 
förväntas kosta. 
2. I verksamhetsplanen för 2021, som vi beslutade om i kommunstyrelsen, är ett av 
målen att alla verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara 
kommuner med liknande struktur. Genom att fördela om pengar styr man 
verksamheten mot den målbild man har. 
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3. Övergripande ligger IFO nästan på snittet vad gäller kostnader/invånare i Sverige 
2020. 5377 kr/invånare jämfört med snittet på 5156 kr/invånare 2020. Dock har 
verksamhetsområdet en kraftig nettokostnadsavvikelse vilket indikerar att 
kostnadsläget är betydligt högre än vad det förväntas vara. Man ska skilja på att 
kostnadsläget kan ligga på en genomsnittlig nivå men också på en förväntad nivå. 
Kostnaderna för IFO har sänkts något under 2020 vilket gör att Nordmalings 
kostnader närmat sig en mer genomsnittlig nivå. Dock ser man ökade kostnader 
under 2021. 
4. Förändringarna i budget gjordes ju alltså innan 2021 startade, när 
verksamhetsplanen antogs i kommunstyrelsen. Om nettokostnadsavvikelsen är för 
hög så behöver verksamheten anpassas till budget, vi kan inte göra av med mer 
pengar än vi har. 
5. Utredningsinsatserna har förstärkts och förbättrats och fler fasta handläggare 
arbetar med ärendena. När väl föräldraförmågan gått förlorad är det för sent och då 
är placering enda alternativet. Därför har arbetet på förebyggandesidan utökats. 1,9 
Mkr i statsbidrag har erhållits för att stötta rekrytering av egna familjehem och för 
att förstärka insatser i förebyggande skede för att ge stödjande insatser i hemmet. 
6. Det arbetas hårt med att hitta familjehem i kommunen, men då det gäller barn som 
redan är placerade så är det en mera komplex fråga eftersom det inte alltid är det 
bästa ur barnperspektivet att flytta barn mellan familjehem för att kommunen ska 
minska sina utgifter. Det bedöms individuellt om hemtagning är möjlig. 
7. Det korta svaret är nej. Till exempel då det gäller äldreomsorgslyftet så har sektorn 
ekonomiskt sett haft kostnader när statsbidraget använts. Sektorn betalade 255.000 
kr för att få tillgång till statsbidragspengarna. Statsbidraget har alltså kostat 
255.000 kr netto, för det har vi dock fått utbildad personal. För 2021 har 
Nordmalings kommun erhållit ca 5,1 Mkr i riktade statsbidrag för att kunna 
bibehålla kvalitet i äldreomsorgen. Utan dessa medel skulle nettokostnaden inom 
verksamheten varit betydligt högre.” 

Beslutsunderlag 

Interpellation - Budgetförändringar, Tomas Johansson (FD) 
Svar på interpellation - Budgetförändringar, Madelaine Jakobsson (C) 
 
Yttrande under sammanträdet 
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Anna-Britt Coe (V), Kerstin 
Sjöström (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 
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§ 138 Dnr 2021-000513026 

Interpellation - Systematisk arbetsmiljö 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 
”Personalen är arbetsgivarens viktigaste målgrupp, vi menar att det är av största vikt att 
just det systematiska arbetet fungerar utan oro och komplikationer. Enkel förklarat så 
sker detta i fem steg, 1) anmäls av anställd, 2) undersöks, 3) riskbedöms,  
4) åtgärdas och 5) följs upp.  

Anmälningarna kan vara allt från förändringar i verksamheten, en allvarlig situation, 
eller om en medarbetare råkar ut för ohälsa, i värsta fall olycksfall. Risker som upptäcks 
ska riskbedömas och prioriteras och det ska vara skriftligt. 
Arbetsgivaren har också ansvar för att följa upp och utvärdera vad som gjorts för att 
minska riskerna på arbetsplatsen och utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen. Om något inte fungerar måste det förbättras. 
Stress på grund av för hög arbetsbelastning är den främsta arbetsrelaterade orsaken till 
att människor blir sjukskrivna idag.  
 
1. Hur många inkomna anmälningar har vi under 2021? 
2. Hur många har följts upp? 
3. Vilka utvärderingar har framkommit, som du specifikt vill lyfta fram? 
4. Hur ser den procentuella fördelningen ut bland sjukskrivningarna under 2021, 

mellan de främst orsakerna så som stress, arbetsmiljö, olyckor, sjukdomsfall? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnade följande svar: 
”1. Antalet inkomna anmälningar är hittills i år 174. Det system som kommunen 
använder heter KIA, och för Nordmalings Kommun togs det i bruk fullt ut från och 
med oktober 2020. Fördelarna med KIA är att alla händelser nu rapporteras och kan 
följas på ett övergripande plan. Utvecklingsområdena är att säkerställa kunskap om 
vad ett tillbud är inom respektive verksamhet, öka förmågan att använda systemet 
som chef gällande uppföljning, åtgärder, riskhantering och inom området OSA 
(organisatorisk och social arbetsmiljö). Genom det påbörjade arbetet med 
friskfaktorer, har vi tagit steg för att börja arbeta inom området OSA. Fortsatt arbete 
med utveckling av systemet och våra samverkansprocesser kommer ske under 2022. 
2. Det finns ingen uppgift på exakt hur många händelser som har följt upp, men alla 
händelser ska följas upp. 
3. Inom de olika sektorerna följer man upp olika delar. Till exempel inom sektor 
omsorg har uppföljningar angående sjukfrånvaro och tillbudsrapporteringar genomförts. 
Det man har konstaterat i genomförda uppföljningar från alla sektorer som jag vill 
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lyfta fram, är att vi behöver säkerställa kunskapsnivån och aktiviteter inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom: 
- KIA systemet, gällande kunskap kring själva hanteringen av systemet. Men 
framförallt hur man hanterar ett ärende som tillbud. Vad är ett tillbud och hur ska man 
som chef göra? Vilka mallar som ska användas gällande riskobservationer, men 
framförallt hur man genomför detta arbete med kvalitet. 
- OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta område behöver förstärkas då det 
idag inte genomförs skyddsronder inom området. Arbetet med friskfaktorer och sunt 
arbetsliv handlar om arbetet med OSA, det är ett sorteringsverktyg och en metod för 
att just arbeta strukturerat med OSA och arbetsmiljö överlag. Så vi är på rätt väg, och 
behöver säkerställa en fortsättning med detta arbete. 
- Delegerade arbetsmiljöuppgifter. Vi har idag inte en väl fungerande systematik där vi 
kan följa upp att alla chefer har erforderlig delegering och kunskaper för dessa. 
- Vi behöver säkerställa en återkommande arbetsmiljöutbildning till chefer, i samverkan 
med ATO. Det har de börjat titta på inom HR. Exempelvis finns färdiga paket under 
sunt arbetsliv. 
- Särskilt viktigt är att lyfta vikten av en god samverkan och att vi nu har ett nytecknat 
samverkansavtal. Detta utgör grunden för ett gott systematisk arbetsmiljöarbete på alla 
nivåer. 
4. Gällande frågeställningen om procentuell fördelning bland sjukskrivningar sorterat 
på orsaker kan ingen statistik tas fram. Detta då vi i dagsläget inte har den formen av 
systemstöd som exempelvis frisk-och sjukanmälan. Det är ett system som kräver en 
investering och som även behöver fungera tillsammans med nuvarande 
personalsystem.”  

Beslutsunderlag 

Interpellation - systematisk arbetsmiljö, Monica Jonsson (FD) 

Svar på interpellation - systematisk arbetsmiljö, Madelaine Jakobsson (C) 
 

Yttrande under sammanträdet 

Monica Jonsson (FD) och Madelaine Jakobsson (C),  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas.  

______ 
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§ 139 Dnr 2021-000460701 

Ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 
15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, skickas rekommendation 
till beslut gällande överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-29 

Tjänsteskrivelse, socialchef 

Förslag på ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
Region Västerbotten 

Nuvarande politisk överenskommelse, 2017 

Rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region Västerbotten 
och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten, Region Västerbotten  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta den nya överenskommelsen mellan Region 
Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas. 

______ 

Skickas till: Andreas Witt, Socialchef 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator, Region Västerbotten 
britta.edstrom@regionvasterbotten.se 
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§ 140 Dnr 2021-000007113 

Avsägelse av politiskt uppdrag 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Följande avsägelser av uppdrag har inkommit till kommunkansliet för behandling av 
kommunfullmäktige: 

Östen Strömberg, Liberalerna, ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen samt 
ledamot i Demokratiberedningen 

Ingalill Jonsson, Moderaterna, ersättare Tillgänglighetsrådet 

Marie Landström, Vänsterpartiet, ledamot kommunfullmäktige 

Bo Bäck, Sverigedemokraterna, ledamot kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, Östen Strömberg 
Avsägelse, Ingalill Jonsson 
Avsägelse, Marie Landström 
Avsägelse, Bo Bäck 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande avsägelser godkänns: 

Östen Strömberg, Liberalerna, ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen samt 
ledamot i Demokratiberedningen 

Ingalill Jonsson, Moderaterna, ersättare Tillgänglighetsrådet 

Marie Landström, Vänsterpartiet, ledamot kommunfullmäktige 

Bo Bäck, Sverigedemokraterna, ledamot kommunfullmäktige 

_____ 

Skickas till: berörda ledamöter, avsägelse i kommunfullmäktige exp. till Länsstyrelsen 
Västerbotten 
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§ 141 Dnr 2021-000006113 

Val/Fyllnadsval - kommunstyrelse, utskott, beredning och råd 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Val till arvodesberedning samt ett antal fyllnadsval ska genomföras.  

 

Förslag under sammanträdet 
Maria Lundqvist Brösmter (L) föreslår  
Sig själv som ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen samt Kristina Eriksson (L) 
som ledamot i Demokratiberedningen. 
 
Chatarina Gustafsson (M) föreslår sig själv som ersättare i Tillgänglighetsrådet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodesberedningen 2021/2022 består av: 

Centerpartiet: Kerstin Sjöström, sammankallande 
Socialdemokraterna: Anders Magnusson 
Kristdemokraterna: Anna-Karin Lundberg 
Moderaterna: Jan Persson 
Liberalerna: Christer Bäckman 
Sverigedemokraterna: Mikael Larsson 
Fria Demokraterna: Tomas Johansson  
Vänsterpartiet: avstår deltagande 
 

Ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen: Maria Lundqvist Brömster (L) 

Ledamot i Demokratiberedningen: Kristina Eriksson (L) 

Ersättare i Tillgänglighetsrådet: Chatarina Gustafsson (M) 

______ 
Skickas till: berörda ledamöter och ersättare samt insynsplats 
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§ 142 Dnr 2021-000011739 

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: 

Socialnämnden ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många 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 2021-11-29 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021-09-30 enligt 28 h § LSS 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021-
09-30 enligt 28 h § LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021-09-30 enligt 28 h § LSS 
godkänns.  

______ 

Skickas till: socialchef, LSS-handläggare 
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§ 143 Dnr 2021-000010739 

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 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
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. 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 2021-11-29 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-09-30  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-
09-30  enligt 16 kap. 6 f-h § SoL 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-09-30 enligt 16 kap. 6 f-h § SoL 
godkänns. 

_____ 

Skickas till: socialchef, SoL-handläggare 
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§ 144 Dnr 2021-000502452 

Taxa för avfall 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Vakin har lämnat förslag på taxor för avfall till det av Nordmalings 
kommun helägda bolaget Nordva. Nordvas styrelse överlämnar ett förslag till 
taxeunderlag till kommunstyrelsen för beredning. Taxorna fastställs i 
kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Nordmalings 
kommuns renhållningsordning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-29 
Protokoll, Nordva 2021 
Förslag taxor, Nordva  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta taxor för de tillkommande tjänsterna; akut 
slamtömning, underhållsspolning i samband med slamtömning samt de tjänster som 
avser returpapper i enlighet med förslaget i taxedokumentet.  

Övriga taxor inom området renhållning anmäls till fullmäktige. Detta eftersom inga 
förslag om ökningar, utöver de fastställda 4 procent som Nordvas styrelse har rätt att 
besluta om, föreslås.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Taxor för de tillkommande tjänsterna; akut slamtömning, underhållsspolning i samband 
med slamtömning samt de tjänster som avser returpapper i enlighet med förslaget i 
taxedokumentet antas.  

Övriga taxor inom området renhållning anmäls till fullmäktige. Detta eftersom inga 
förslag om ökningar, utöver de fastställda 4 procent som Nordvas styrelse har rätt att 
besluta om, föreslås.  

______  
Skickas till: ekonomiavdelningen, Nordva/Vakin 
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§ 145 Dnr 2021-000503346 

Taxa för vatten och avlopp 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Vakin har lämnat förslag på taxor för vatten och avlopp till det av 
Nordmalings kommun helägda bolaget Nordva. Nordvas styrelse överlämnade ett 
förslag till taxeunderlag till kommunstyrelsen för beredning som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-29 
Protokollsutdrag, Nordva 
Förslag – Taxa för vatten och avlopp 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att årligen reglera uttaget av anläggningsavgifter, 6 § i ”Taxa för Nordmalings 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, med 20 procent årligen från 2022 
till och med 2024 (VA-taxa 210501). 

2. Att reglera uttaget av brukningsavgifter för allmänna vattentjänster med 6 procent , 
11 § i ”Taxa för Nordmalings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, 
2022-01-01 (se bilaga, VA-taxa Nordmaling 210501).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uttaget av anläggningsavgifter, 6 § i ”Taxa för Nordmalings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning”, regleras med 20 procent årligen från 2022 till och med 
2024. 

2. Uttaget av brukningsavgifter för allmänna vattentjänster regleras med 6 procent, 11 § 
i ”Taxa för Nordmalings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” från och 
med 2022-01-01.  

_____ 

Skickas till: ekonomiavdelningen, Nordva/Vakin 
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§ 146 Dnr 2021-000478041 

Verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen fastställdes av kommunstyrelsen den 13 december och överlämnas 
som information till kommunfullmäktige. Under fullmäktiges sammanträde föredras 
verksamhetsplanen av kommunchef Ulf Månsson. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2022 anger inriktningen för planerad 
verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. Budget 2022 
beslutades i juni 2021 och anger resultatnivå samt medelsanvisning till respektive 
verksamhetsområde. Den beslutade resultatnivån för 2022 uppgår till 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen samt 
åtföljande medelsanvisning, en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. Under 
2021 har nya fullmäktigemål beslutats som ska gälla från och med 2022. 
Verksamhetsplanen syftar till att säkerställa måluppfyllelse och kommer att användas 
som ett levande dokument där planen ska synliggöras och under året brytas ner på 
respektive enhet.  

En fortsatt påverkansfaktor gällande verksamhetsplan 2022 är den pandemi som i 
dagsläget påverkar världen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Verksamhetsplan 2022 
Protokollsutdrag 2021-11-29 

Yttrande under sammanträdet 
Maria Lundqvist Brömster (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 147 Dnr 2021-000492041 

Investerings- och driftbudget Nordmalings camping 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun förvärvade 2021-10-01 fastigheten Rödviken 2 i syfte att 
utveckla besöksnäringen i kommunen. Fastigheten har behov av omfattande underhålls- 
och investeringsåtgärder. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från verksamheten och 
fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan. I förslaget finns 
prioriterade åtgärder för att iordningställa campingstugor, lägenhetshus samt servicehus 
i ett skick som gör att anläggningen blir uthyrningsbar under 2022. 

För att realisera uppdraget att utveckla campingområdet beräknar verksamheten att det 
finns ett behov av tillskjutande investeringsmedel för perioden 2022-2024. Det totala 
investeringsbehovet inom en treårsperiod beräknas uppgå till 6,0 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Bilaga 1, investeringsbehov 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.Att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta skattemedel till verksamhetens driftbudget 
för 2022. Medlen belastar kommunstyrelsens budgeterade buffert för 2022. 

2. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för 
2022 med 3,0 Mkr. 

Yttrande under sammanträdet 
Tomas Johansson (FD), Maria Lundqvist Brömster (L) och Madelaine Jakobsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsramen för 2022 utökas med 3,0 Mkr. 

______ 

Skickas till: ekonomiavdelningen 
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§ 148 Dnr 2021-000505316 

Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för 
parkeringen vid Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt 
område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom 
tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. 
Detta ärende behandlar lokal trafikföreskrift för betalparkering efter Backvägen. 

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 
avgiftsplikt för parkeringsplats vid Backvägen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsplikt för parkeringsplats vid 
Backvägen antas. 

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 149 Dnr 2021-000506316 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om  
parkeringsavgifter 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har under 10-årsperiod tillhandahållit parkeringsmöjligheter vid 
Resecentrum i Nordmaling.  

Införandet av dygnsbaserad taxa medför att lokala trafikföreskrifter ska upprättas. I 
framtagandet av lokala trafikföreskrifter identifieras i sin tur behov av att upprätta 
zonindelade taxor, för att tydligt beskriva och synliggöra var avgiftsbelagda 
parkeringsplatser tillämpas.  

Zonindelade taxor för avgiftsbelagd parkeringsplats föranleder en revidering av 
fullmäktige beslutat taxa för parkeringsplats vid Resecentrum.  

Taxor för avgiftsbelagda parkeringsplatser föreslås enligt föreslagna lokal 
trafikföreskrifter för parkeringsavgifter i Nordmalings kommun. 

Taxa A representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för motorvärmarstolpe.  

Taxa B representerar tidigare beslutad parkeringsavgift för elladdstolpe. 

Tillämpningen av avgiftsbelagda parkeringsplatser regleras genom upprättande av 
områdesspecifika lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsavgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter antas. 

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 150 Dnr 2021-000507316 

Nordmalings kommun lokala trafikföreskrifter om parkering för 
parkeringsplats vid Backvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna meddelar lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tättbebyggt 
område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom 
tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering. 
Detta ärende behandlar föreslagen lokal trafikföreskrift för avgiftsfriparkering efter 
Backvägen. 

Beslutsunderlag 

Förslag - lokal trafikföreskrift  
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering för parkeringsplats vid Backvägen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för parkeringsplats vid 
Backvägen antas. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 151 Dnr 2021-000485003 

Bredbandsstrategi 2021- 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Den långsiktiga visionen och det övergripande målet i Nordmalings kommun är att alla 
hushåll, företag och fritidshus ska erbjudas möjlighet till bredbandsanslutning. 
Kommunernas roll i arbetet med bredbandsutveckling och att säkra den digital 
infrastruktur för invånare och företag är betydande. Principer så som 
kostnadseffektivitet, demokrati och tillgänglighet är styrande i detta arbete. 

Syftet med bredbandsstrategin är att peka ut riktning och ramar för bredbandsarbetet i 
Nordmalings kommun 2021–2025. För att uppnå de strategiska målen för 
bredbandsstrategin finns behov av en samordnad utveckling inom tre huvudområden 
under perioden 2021–2025: 

- Digital infrastruktur 

- Samverkan 

- Nytta & innehåll i framtidens nät 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-13 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Bredbandsstrategi Nordmalings kommun 2021-2025. 
Bilaga, Tekniska lösningar 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Fastställa bredbandsstrategi Nordmalings kommun 2021-2025. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bredbandsstrategi för Nordmalings kommun 2021-2025 antas. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef  
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§ 152 Dnr 2021-000516712 

Anmälan av medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att den öppna förskolan, som tidigare fanns vid 
familjecentralen, öppnas på nytt har inkommit.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Öppen förskola i Nordmaling 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget – Öppen föreskola i Nordmaling överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

______ 
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§ 153 Dnr 2021-000498829 

Anmälan av medborgarförslag - Utegym på kajen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med förslag om att kommunen skapar ett utegym på kajen i 
Nordmaling har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Utegym på kajen, 2021-11-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget – Utegym på kajen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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§ 154 Dnr 2021-000535143 

Anmälan av motion - Helgarbete för ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls i kommunfullmäktige av Monica Jonsson (FD). 

”Många ungdomar vill ha ett meningsfullt framtida jobb. Samtidigt är det många äldre 
som vill ha sällskap då de känner sig ensamma.  

Det är känt att vi i Nordmalings kommun har utmaningar med framtida arbetskraft inom 
äldreomsorgen.  

Vi ser med fördel att det utreds möjligheterna för ortens ungdomar. Förhoppningsvis 
kan med denna insats belysa, väcka intresse för arbetsområdet i sin helhet, samt att de 
som får sin första kontakt med vård- och omsorgsyrket fortsätter inom yrket. 

Detta skulle kunna vara ett av de viktigaste stegen för framtiden. 

Vi vill genom denna motion väcka frågan om möjlighet för helgarbete för högstadie- 
och gymnasieelever.  

Ungdomarna erbjuds ett helgarbete där innehållet i detta arbete är att tex läsa 
dagstidningar spela kort eller bara finnas till för de boende. Genom att införa denna 
form av generationsöverskridande möten kan förhoppningsvis fler ungdomar välja att i 
framtiden arbeta tillsammans med äldre människor på äldreboende.  

Kostnaderna av detta bör rymmas inom de riktade statsbidragen som sociala erhållit 
under 2021. 

Förslag: 

Utreda möjligheten för helgarbete för ungdomar snarast möjligt”. 

Beslutsunderlag 

Motion, Monica Jonsson (FD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
______ 
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Rolf Ingemar Sandström  
Grethel Katarina Broman  
KERSTIN SJÖSTRÖM 

 

 

§ 155 Dnr 2021-000064009 

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 - Farthinder Hamngatan 

Medborgarförslag - Tjänst för felanmälan 

Medborgarförslag - Trafiksäkerheten på Skolgatan i Rundvik 

Motion - Äldreombudskontakt 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna vidare handläggning i de ärenden som redovisas ovan. 

_____ 
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§ 156 Dnr 96819 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

En överenskommelse har undertecknats mellan Nordmalings kommun och Umeå 
kommun avseende andelstal för ensamkommande barn (EKB), dnr 2021-481-133 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för läxhjälp för året 2020 utan återkrav, dnr 2021-472-047 

Skolverket har beslutat att Nordmalings kommun ska återbetala del av det beviljade 
statsbidraget gällande likvärdig skola för året 2020, dnr 2020-181-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för entreprenörskap i skolan för året 2020 utan återkrav, dnr 
2020-307-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition för statsbidrag för 
lovskola för året 2021, dnr 2021-473-04 

Protokoll, Beredning för regional utveckling, 2021-10-13 

Protokoll, Primärkommunala beredningen, 2021-11-11  

Revisorernas granskning av delårsrapport, revisorerna 

Vänsterpartiet meddelar att man avsäger sig platsen i arvodesberedningen  

______ 

 


