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Närvarande
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Ann-Kristin Strandman
Centerpartiet
Inger Sellgren
Centerpartiet
Matz Johansson
Centerpartiet
Jerry Agestedt ersätter Tomas Sandström Centerpartiet
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Socialdemokraterna
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Birgit Johansson
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Mikael Larsson
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Fria Demokraterna
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Chatarina Gustafsson
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Kristdemokraterna
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§ 23

Dnr

Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop genomförs.
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 24

Dnr

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 14 april kl.
11:00.
Kommunfullmäktiges beslut
Chatarina Gustafsson (M) och Billy Moström (S) väljs att jämte ordförande Ingemar
Sandström (C) justera protokollet den 14 april kl. 11:00.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

7(44)

Kommunfullmäktige

§ 25

Dnr

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan fastställs med notering om att Demokratiberedningen inte har
någon information att lämna under dagens sammanträde.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 26

Dnr 2022-000066001

Information från Demokratiberedningen 2022
Sammanfattning av ärendet
Ingen information från Demokratiberedningen delges under sammanträdet.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 103977

Information årsredovisning
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jonas Wallin redovisar årsredovisning för 2021.
Beslut i ärendet fattas i § 30.
Yttrande
Anna-Britt Coe (V)
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 103978

Information revisionsberättelse 2021
Sammanfattning av ärendet
Göran Nilsson (M), av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor, redovisar
revisionsberättelsen för år 2021.
Beslut om ansvarsfrihet fattas i § 31.
______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 103979

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ajourneras för att ge möjlighet för allmänheten att ställa frågor
med anledning av redovisat årsbokslut och revisionsberättelse 2021.
Inga frågor ställs och sammanträdet återupptas.
_______

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 30

Dnr 2022-000095042

Årsredovisning 2021
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jonas Wallin presenterar årsresultat 2021.
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 21,8 Mkr. Det innebär en positiv
resultatavvikelse jämfört med budget på 12,1 Mkr.
Jämfört med 2020 har kommunens resultatnivå stärkts med 15,3 Mkr vilket främst
förklaras av en kraftig ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag samtidigt som
verksamhetens nettokostnad inte ökat i samma takt.
Taxor och avgifter minskar med 18,3 Mkr jämfört med 2020 vilket är en effekt av
verksamhetsövergång till Nordva AB.
Riktade bidrag till kommunens verksamheter ligger i princip på en oförändrad nivå
mellan åren. Bidrag från Arbetsförmedlingen ökar mellan åren beroende på antal
tillsatta extratjänster. Samtidigt minskar schablonersättningarna från Migrationsverket
beroende på lägre mottagande av nyanlända under 2021 jämfört med 2020. Likt
föregående år har kommunen erhållit stöd för ökade sjuklönekostnader. Stödet uppgår
till 1,5 Mkr under 2021.
Verksamhetens kostnader minskar mellan perioderna med 6,8 Mkr eller 1,1 procent där
verksamhetsövergång avseende VA/renhållning motsvarar 18,1 Mkr.
Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader ökar 1,4 Mkr vilket motsvarar 0,4
procent.
Kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 106,8 Mkr vilket
innebär en kostnadsminskning med 3,3 Mkr jämfört med 2020.
De fastighetsrelaterade kostnaderna ökar med 6,9 Mkr mellan åren. Kostnadsökningen
påverkas dels genom nedskrivningar på 3,5 Mkr samt ökade kostnader för el och
fjärrvärme.
De finansiella kostnaderna minskar med 0,2 Mkr jämfört med föregående år beroende
på lägre skuldsättning under året.
Skatteintäkterna är 13,3 Mkr högre 2021 jämfört med 2020 där effekten främst beror på
en positiv slutskatteavräkning för 2021 men även prognosstärkning avseende den
negativa slutskatteavräkningen för 2020.
De generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen ökar med 6,2
Mkr jämfört med föregående år.

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
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Följande investeringar föreslås ombudgeteras till år 2022.
Projekt omlastningscentral 5,3 Mkr.
Projekt ny förskola 2,3 Mkr
Projekt skalskydd 3,9 Mkr
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 202-03-28
Tjänsteskrivelse, ekonomichef
Förslag årsredovisning 2021, ekonomichef
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021.
2. Kommunfullmäktige ombudgeterar 11,5 Mkr till 2022 för att slutföra projekten
godsterminal, ny förskola samt skalskydd.
Yttrande under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C)
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2021 godkänns.
2. En ombudgetering av 11,5 Mkr till 2022 för att slutföra projekten godsterminal, ny
förskola samt skalskydd godkänns.
_______
Skickas till: ekonomichef
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Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 31

Dnr 2022-000111042

Revisionsberättelse för 2021, beslut om ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genom revisionsberättelsen lämnat sin bedömning och yttrande
avseende ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ledamöter för år 2021.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. Granskningen har
utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
Beslutsunderlag
Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisionsberättelse 2021
Granskningsrapport 2021
Grundläggande granskning 2021
Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
______
Jäv: Madelaine Jakobsson (C), Kerstin Sjöström (C), Ann-Kristin Strandman (C),
Anders Jonsson (C), Ulf Johansson (C), Chatarina Gustafsson (M), Jan Persson (M),
Anna-Karin Lundberg (KD), Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren
(S), Anders Olsson (S), Björn Forsberg (S), Mikael Larsson (SD), Anna-Britt Coe (V),
Monica Jonsson (FD) och Tomas Johansson (FD).

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 32

Dnr 2022-000008113

Avsägelse av politiskt uppdrag 2022
Sammanfattning av ärendet
Följande avsägelser har inkommit:
Inger Israelsson (FD) ersättare i kommunfullmäktige
Lars-Olov Lindberg (FD) ledamot i Folkhälsorådet
Beslutsunderlag
Avsägelse, Inger Israelsson (FD)
Avsägelse, Lars - Olov Lindberg (FD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige godkänns för Inger Israelsson (FD).
Avsägelse som ledamot i Folkhälsorådet godkänns för Lars-Olov Lindberg (FD).
_____

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 33

Dnr 2022-000007113

Fyllnadsval - kommunstyrelse, utskott, beredning och råd 2022
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval för ersättare i Valnämnden samt för ledamot i Folkhälsorådet ska
genomföras.
Kommunfullmäktiges beslut
Matz Johansson (C) väljs som ersättare i Valnämnden.
Fyllnadsval för Folkhälsorådet genomförs vid senare tillfälle.
_____
Skickas till: berörd ledamot, gruppledare
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Rolf Ingemar Sandström
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§ 34

Dnr 2022-000110253

Överlåtelse av fastigheter från Nordmalings kommun till Nordmaling
Vatten och Avfall AB
Sammanfattning av ärendet
Befintligt verksamhetsöverlåtelseavtal beslutat i kommunfullmäktige 2020-12-14
(undertecknat 2020-12-31) som ligger till grund för överlåtelse av verksamhet samt
tillgångar från Nordmalings kommun till Nordmalings Vatten och Avfall AB (bolaget)
avser i nuläget endast anläggningar på ofri grund.
Det är de nio fastigheterna (bilaga 1) i p. 2 som detta ärende avser. Ett överlåtelseavtal
finns upprättat för dessa och köpeskillingens storlek har bestämts till beräknat bokfört
värde per 2022-02-14 (bilaga 2). För den tid som förflutit mellan tecknandet av
verksamhetsöverlåtelseavtalet och det föreslagna fastighetsöverlåtelseavtalet ska
bolaget av Nordmalings kommun hyra anläggningarna för att bära alla kostnader för
VA- respektive avfallsverksamheten under den tid som bolaget ansvarat för dessa.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-03-28
Protokoll Nordva styrelsemöte nr 7 2021
Tjänsteskrivelse, Vakin
Bilaga 1 Förslag fastighetsöverlåtelseavtal
Bilaga 2 Beräkning köpeskilling fastigheter
Missiv Förslag fastighetsöverlåtelseavtal
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1), där den totala
köpeskillingen uppgår till 10 992 489 kr, godkänns för underskrift.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1) där den totala köpeskillingen uppgår till 10 992 489
kr, godkänns för underskrift.
______
Skickas till: samhällsbyggnadschef
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§ 35

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 2022-03-28
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 godkänns.
_____
Skickas till: socialchef, IFO-chef

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 36

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:
Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över
hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive
beslut.
Utskottet ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
utskottets gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet 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
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021
Protokollsutdrag 2022-03-15
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021.
______
Skickas till: socialchef, handläggare LSS

Justerandes sign

Rolf Ingemar Sandström
Anna Chatarina Gustafsson
Bengt Joel Billy Moström
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§ 37

Dnr 2020-000526029

Svar på motion - Hjärt och lungräddning
Sammanfattning av ärendet
Motionen Hjärt- och lungräddning (HLR) för samtliga anställda inlämnades av
Liberalerna och anmäldes i kommunfullmäktige 2020-11-02.
Utredande tjänsteperson konstaterar att Nordmalings kommuns räddningstjänst har
utbildat tre instruktörer i HLR som kan användas för att utbilda kommunens anställda.
I första hand kommer professioner som t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor och
vårdbiträden att erbjudas utbildningen. Därefter kommer övriga anställda att kallas till
utbildning.
Kostnaden beräknas till 3 000 kr per utbildningstillfälle. Sektor omsorg kommer att stå
för sina kostnader, eftersom det är ett krav att HLR-utbildning genomförs med visst
intervall inom vissa professioner. Övriga sektorer har inte tagit ställning till huruvida de
kommer att kunna finansiera utbildningarna, då de inte kommer att påbörjas förrän
tidigast under hösten/vintern 2022/2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, personalchef
Protokollsutdrag 2022-03-14
Motion - Hjärt och lungräddning, Liberalerna
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen - Hjärt och lungräddning.
Yttrande
Maria Lundqvist Brömster (L)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen - Hjärt- och lungräddning bifalles.
_____
Skickas till: Personalchef, sektorchefer, kommunchef
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§ 38

Dnr 2021-000470821

Svar på motion - Ridhuset
Sammanfattning av ärendet
Följande anmäldes i kommunfullmäktige av Tomas Johansson (FD) den 1 november
2021.
"Idag så talas det ofta om jämlikhet och jämställda möjligheter för alla. Det borde också
vara detta för föreningslivet, dock så nära som möjligt.
När enkäter lagts ut på vår sommarmarknad och även i andra sammanhang så finns
nästan alltid en fråga om vad som är viktigast för att en barnfamilj kan tänka sig att
bosätta sig i vår kommun.
Svaret är till 90% skolan på 1:a plats sedan är det föreningslivets möjligheter. Det man
trycker på är att ha bra inomhusanläggningar som sport och ishall, ridhus samt badhus.
I Sverige är nästan alla ridanläggningar drivna av kommunerna, vilket vi också anser att
det även ska vara så i vår kommun. Vår kommun tillhör bland de bästa i Sveriges
gällande sport- och ishall samt badhus, vilket vi anser vara det rätta.
Sport- och ishallen har en kostnad på 3,8 miljoner kronor för 2020. Tyvärr så vet jag
inte årskostnaden för badhuset. Det är helt rimliga kostnader och nödvändiga. Däremot
är ridhuset inte behandlat på ett rimligt sätt Man måste ha i åtanke att för tillfället är det
över 100 personer som rider på sin fritid i anläggningen. Att kommunen ska driva även
ridhuset anser vi är en självklarhet.
Därför föreslår vi följande:
1.En utredning på hur kommunen kan ta över driften med underhåll och personal
2.Naturligtvis så måste kostnader och organisation klarläggas, vilket kan ta några
månader. Under tiden det görs bör kommunen höja bidraget som inte har ökat, trots att
kostnader för foder, veterinärer, strö och material ökat dramatiskt under pandemin. Vårt
förslag är att lägga till 250 tusen kronor på bidraget fram till utredningen är klar."
Ansvarig handläggare föreslår att ärendet fortsätts utredas i dialog med föreningen. En
skrivelse om önskemål om fortsatt dialog för att hitta möjliga stödformer har inlämnats
av föreningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-03-28
Dialog om drift av anläggning av Nordmalings ridklubb, NRKs styrelse
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Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef
Ridhus i kommunal regi, samhällsbyggnadschef
Motion - Ridhuset, Tomas Johansson (FD)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun tar upp dialogen med
Nordmalings ridklubb för att fastställa riktningen på det fortsatta utredningsarbetet.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats nummer 2, förslaget om bidrag om 250
000 kr under utredningstiden.
Ändringsyrkande under sammanträdet
Tomas Johansson (FD) yrkar på en förändring av att-sats 2. i yrkandet så att den lyder
"att de (Nordmalings ridklubb) får ett bidrag på 150 000 kr, precis den summa som
ishockeyn fick vid förlängning av is i Norrskenshallen i 2 veckor på grund av
pandemin".
Yttrande
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Anna-Britt Coe (V)
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna-Britt Coe (V) yrkar bifall till Tomas Johanssons (FD) ändringsyrkande
Beslutsgång
Ordförande föreslår att att-satserna i kommunstyrelsens förslag till beslut hanteras vart
och ett för sig. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Att-sats 1. beslutas i enlighet med kommunstyrelsens förslag genom acklamation.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut avseende att-sats 2, Tomas
Johanssons (FD) ändringsyrkande ställs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar genom acklamation att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Ja- avslag, i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Nej- bifall, i enlighet med Tomas Johanssons (FD) ändringsyrkande
Omröstningsresultat
Ordförande konstaterar att att-sats 2. avslås med 24 röster för avslag mot 5 för bifall.

Kommunfullmäktiges beslut
Nordmalings kommun tar upp dialogen med Nordmalings ridklubb för att fastställa
riktningen på det fortsatta utredningsarbetet.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats nummer 2.
_____
Skickas till: samhällsbyggnadschef
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Omröstningsbilaga, Svar på motion - ridhuset
Partivis

JA NEJ Avstår

Madelaine

Jakobsson

Centerpartiet

X

Torbjörn

Nygren

Centerpartiet

X

Kerstin

Sjöström

Centerpartiet

X

Ingemar

Sandström

Centerpartiet

X

Ann-Kristin

Strandman

Centerpartiet

X

Inger

Sellgren

Centerpartiet

X

Matz

Johansson

Centerpartiet

X

Jerry

Agestedt

Centerpartiet

X

Anders

Jonsson

Centerpartiet

X

Staffan

Nyblom

Centerpartiet

X

Ulf

Johansson

Centerpartiet

X

Kent-Olov

Olsson

Centerpartiet

X

Gunnar

Hörnlund

Centerpartiet

X

Chatarina

Gustafsson

Moderaterna

X

Jan

Persson

Moderaterna

X

Anna-Karin

Lundberg

Kristdemokraterna

X

Maria

LundqvistBrömster

Liberalerna

X
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Mikael

Larsson

Sverigedemokraterna

X

Jonas

Nordin

Sverigedemokraterna

X

Anna-Britt

Coe

Vänsterpartiet

X

Monica

Jonsson

Fria Demokraterna

X

Tomas

Johansson

Fria Demokraterna

X

Grethel

Broman

Socialdemokraterna

X

Billy

Moström

Socialdemokraterna

X

Anders

Magnusson Socialdemokraterna

X

Anders

Olsson

Socialdemokraterna

X

Gerd

Lindgren

Socialdemokraterna

X

Björn

Forsberg

Socialdemokraterna

X

Birgit

Johansson

Socialdemokraterna

X

Resultat
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§ 39

Dnr 2020-000532601

Svar på Motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till
lågstadieelever
Sammanfattning av ärendet
Maria Lundqvist-Brömster (L) lämnade den 14 december 2020 in följande motion.
”Det finns snart inte någon person kvar som utifrån egna upplevelser kan berätta om
sina upplevelser från Förintelsen och det som hände med införandet av raslagar,
förtryck och till slut koncentrationsläger. Miljontals judar, romer, och personer med
funktionsnedsättningar utrotades i dessa koncentrationsläger.
Hédi Fried är idag 96 år gammal. Hon var bara tonåring när hon som ung judinna
forslades i boskapsvagn till ett koncentrationsläger. När familjen kom till
koncentrationslägret skildes Hédi och hennes syster Livia från sin mamma och pappa.
Hédi och systern Livia fick aldrig återse sina föräldrar. Både Hédi och systern
överlevde tiden i koncentrationslägret. Sedan dess har Hédi ägnat stora delar av sitt liv
till att berätta om sina erfarenheter från den tiden. Hon har skrivit flera böcker och rest
runt på skolor i Sverige för att berätta om sin historia.
Barnboken ” Historien om Bodri ” är en berättelse som behövs idag. Boken riktar sig
till barn mellan 6-9 år. Det är en viktig bok. Vi får aldrig glömma vad som hände under
andra världskriget.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna :
Att samtliga lågstadieelever i Nordmalings kommun får Hédi Frieds bok ” Historien om
Bodri”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01
Protokollsutdrag 2022-03-14
Protokollsutdrag 2022-03-16
Protokollsutdrag 2020-12-14
Motion, Maria Lundqvist Brömster (L)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med förslag att utdelning och finansiering sker
av Nordmalings bibliotek i samverkan med sektor utbildning.
Yttrande
Maria Lundqvist Brömster (L), Madelaine Jakobsson (C) och Chatarina Gustafsson (M)
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Förslag under sammanträdet
Maria Lundqvist Brömster (L), Madelaine Jakobsson (C) och Chatarina Gustafsson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till lågstadieelever bifalles. Utdelning och
finansiering sker av Nordmalings bibliotek i samverkan med sektor utbildning.
______
Skickas till: barn- och utbildningschef och bibliotekschef
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§ 40

Dnr 2020-000594829

Svar på motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist Brömster (L) inkom 2020 med en motion om
ökad tillgänglighet gällande kommunens lekplatser. Motionen tar upp att det finns
personer med funktionsnedsättningar som inte kan ta del av kommunens lekplatser. Det
bör finnas en god tillgänglighet till kommunens lekparker, vilket är en nyckelfråga för
att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Funktionsnedsättning ska inte
vara ett hinder för lek.
Utredande tjänsteperson föreslår dock ett avslag av motionen med utgångspunkt i de
säkerhetsaspekter som medföljer vid t. ex. anpassning av gungor för rullstol.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-03-14 § 28
Protokollsutdrag 2020-12-14
Yttrande, kommunstrateg
Motion - tillgänglighet gällande kommunens lekplatser
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yttranden under sammanträden
Maria Lundqvist Brömster (L) och Madelaine Jakobsson (C)
Förslag under sammanträdet
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar på återremiss av motionen för att "ge möjlighet till
Tillgänglighetsrådet att yttra sig och följa hur Skellefteå kommun praktiskt har hanterat
denna installation av rullstolsgunga".
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande på återremiss och att denna ska hanteras
innan övriga yrkanden.
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Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar motionen för att inhämta underlag från
Tillgänglighetsrådet och erfarenheter från Skellefteå kommun.
_______
Skickas till: kommunstrateg, tillgänglighetsrådets sekreterare
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§ 41

Dnr 2022-000078072

Strategisk plan för Nordmalings brottsförebyggande arbete
Sammanfattning av ärendet
En strategisk plan för det lokala brottsförebyggande arbetet inom Nordmalings
kommun är framtagen.
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten ska minska och
att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att sprida kunskap om
brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.
Nordmaling BRÅ har en enkel organisation som ska främja initiativ och engagemang.
BRÅ Nordmaling består av en strategisk grupp och en operativ samverkansgrupp.
Brottsbyggande rådet är den strategiska gruppen. Rådet består av representanter från
räddningstjänsten, polisen, Nordmalings hus, sektor omsorg, sektor utbildning och
gemensam service. Samordnande för det brottsförebyggande rådet är kommunstrateg.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-03-28
Tjänsteskrivelse
Strategisk plan Nordmaling BRÅ
Bilaga medborgarlöften 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar strategisk plan för Nordmaling brottsförebyggande råd
(BRÅ).
Kommunfullmäktiges beslut
Strategisk plan Nordmaling BRÅ antas.
_______
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§ 42

Dnr 2022-000081009

Frågor från ledamöter och allmänheten
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor från ledamöter och allmänhet har inkommit.
________
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§ 43

Dnr 2022-000123040

Interpellation - Ekonomi
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD).
"Kommunen har under denna mandatperiod gjort en del investeringar som riktats mot
eller rättare sagt, för företag och stiftelser tex Godsterminalen – campingen –
bildemonteringen samt anställningen vid Olofsfors. Det man kan säga är att alla dessa
satsningar är stöttningar för företag. Vad dessa satsningar till slut kommer att kosta för
kommunen är lite svårt att sia om, det vi vet att det är mångmiljonbelopp som enligt
min mening skulle lagts på vård, skola och omsorg för det är det som skatten ska
användas till. Därför några frågor.
1.Hur stor är kommuns kostnad för godsterminalen fram till dagens datum och när ska
kommunens kostnader vara återställda?
2.Den totala kostnaden för köp och upprustning av campingen bör nu vara framtagen.
Vad är den summan och när ska dessa medel vara återställda?
3.Finns det planer på att driva campingen i egen regi?
4.Vad blir slutsumman för insatsen på Olofsfors och när kan den inom planen bära sig
själv?
5.Vad kommer slutsumman att bli för återställningen av platsen där bildemonteringen
skulle starta men inte blev av?
6.Är sluträkningen gjord för VM rallyt, om så är fallet blev slutresultatet ekonomiskt?
7.Reparationen på badhuset och även den uppgraderingen som krävdes av säkerheten
inom IT. Klarades dessa inom ramen som var satt?"
Kommunstyrelsens ordförande Madeliane Jakobsson (C) lämnar följande svar:
"Tomas skriver att vi under denna mandatperiod har gjort en del investeringar och det
är så klart rätt, det som räknas upp är dock inte bara investeringar. Bildemonteringen
handlade om en företagsetablering, stöd till anställning av en projektledare på Olofsfors
Bruk är just ett stöd till stiftelsen där kommunen är stiftare, det är inte ett företag och
inte heller en investering. Byggandet av godsterminalen och inköpet av campingen är
investeringar.
Svar på frågorna:
1.Projektet har fram till mars 2022 kostat 42,5 Mkr. Kommunen har samtidigt erhållit
19,6 Mkr i investeringsbidrag för anläggningen. Kommunen kommer att ha
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kapitalkostnader under lång tid eftersom en stor del av anläggningen består av delar
med långa avskrivningstider. Kalkylen innebär dock att kommunen ska få täckning för
sina kapitalkostnader inom ett par år beroende på hur nyttjandet av terminalen ser ut.
Det innebär att kommunens årliga kostnader ska täckas av entreprenör som hyr
anläggningen.
2.Köpet av campingen kostade 3,9 Mkr vilket beslutades under 2021. I samband med
förvärvet påbörjades en utredning för att klargöra vilka direkta investeringsbehov som
finns för campingen för att få den i ett gott skick. Utredningen som presenterade för
politiken i december 2021 visar att det finns behov motsvarande 6, 0 Mkr över en
treårsperiod för att rusta upp anläggningen. Utifrån detta underlag har KF beslutat om
3,0 Mkr i utökad investeringsram för 2022 för att påbörja upprustning. På kort sikt får
inte kommunen igen de kostnaderna, men på lång sikt bör de löpande kostnaderna
täckas genom campingverksamheten.
3.Nej, utan så fort det är praktiskt möjligt så ska campingen drivas av någon
entreprenör, det är inte någon kommunal uppgift att driva en camping.
4.Det extra tillskott som det togs politiskt beslut om innebär ett årligt extra tillskott på
600 000 kr vilket innebär en total kostnad på 1 200 000 kr för åren 2021-2022. Beslutet
är tidsbestämt till dessa år. Kommunen är stiftare för Olofsfors bruk och det är inte en
lätt uppgift att driva hela denna verksamhet med över 25 byggnader som ska hållas i
kulturhistoriskt skick. En av de arbetsuppgifter som projektledarna har är att ta fram ett
förslag till affärsmodell för bruket för att kunna driva bruket på ett ekonomiskt bra sätt.
Bruket har bara en 0,5 tjänst vaktmästare utöver den projektledartjänst de nu har
tillfälligt och det är svårt att hinna med allt som behöver göras.
Det arbetas för fullt med att få ordning på allt och få mer extern finansiering, vilket inte
är det lättaste. Många organisationer anser att det är viktigt att bevara bruket men går
inte in med finansiering. Länsstyrelsen hjälper till på många sätt, främst med
upprustningar. Det som är den stora utmaningen är dock att få till driften på ett bra sätt.
Projektledarnas arbete fortsätter under detta år, det finns dock ingen färdig lösning ännu
på hur bruket ska få en långsiktigt hållbar ekonomi.
5.Platsen behöver inte återställas så det blir inga kostnader för det.
6.Fram till dagens datum har 120 000 kr bokförts. Samtliga kostnader har inte ännu
erhållits med beräkningen är att kostnaderna ska rymmas inom de 200 000 kr som
budgeterats för rallyaktiviteterna.
7.Ja de åtgärderna kommer att klaras inom beslutad investeringsbudget. Reparationen
på badhuset gjordes klar under 2021 medan investeringen gällande skalskyddet är
försenat och kommer färdigställas under 2022."
Beslutsunderlag
Interpellation, Tomas Johansson (FD)
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Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under sammanträdet
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Jan Persson (M) och Anna-Britt Coe
(V)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
______
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§ 44

Dnr 2022-000124739

Interpellation - Särskilt boende (SÄBO)
Sammanfattning av ärendet
Följande frågor ställs i en interpellation av Tomas Johansson (FD):
1. Kommunalrådet och ordf i utskottet har träffat en grupp anställda inom omsorgen
och skulle vara tacksam om ni kunde berätta lite om detta möte och vilka
överenskommelser ni gjorde.
2. Ett parti brukar arbeta efter samma tankar och ideologi . Nu kan vi läsa i VK Att C i
Umeå inte ställer upp på det (o) hälsosamma schema som C har bestämt att införa med
start den 16 april. Hur kan ett parti komma till så olika slutsatser i samma län?
(Nu ser Umeå ut att inte införa detta schema.)
3. Nyckeltalet 0,63 ska införas vilket betyder att en avdelning på 6 boende blir 3,78
Tjänster. Dessa ska då fördelas på tiden mellan 07.00 och 21.00 alltså 14 timmar. Vi
ska komma ihåg att kommunen bestämt att inget ensamarbete ska ske. Hur ska då detta
schema se ut?
4. Hur kan ni förklara att en person kan vara ensam på 3 olika avdelningar med totalt 18
boende?
5. Det är snart sommar och semesterperioder infaller för våra anställda. Vi har hört ett
antal gånger om problemet med att hitta vikarier under vissa andra perioder på året. I
olika medier har olika kommuner sökt efter vikarier men jag har inte sett några
satsningar från vår kommun förutom på hemsidan. Frågan blir då hur ser rekryteringen
ut i kommunen med vikarieanskaffningen?
Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på frågorna:
1. Vi hade ett möte med representanter från olika avdelningar och verksamheter inom
särskilt boende. Vi ville skapa oss en bild av hur de ser på verksamheten och lyssna på
vad de anser borde göras. Vi kom inte fram till några överenskommelser men mötet gav
oss viktig kunskap och bra inspel. Vi pratade till exempel om att det behövs en lösning
så att det på avdelningen med demensboende inriktning BPSD inte går att gå in i andras
rum och den lösningen är på gång. Vi pratade också om arbetsuppgifter som viss
städning, framplockning av fika etc som skulle kunna genomföras av andra och där
jobbas det nu för särskilda anställningar som skulle kunna göra den typen av uppgifter.
Vi pratade även om vikten av att det på avdelningen för BPSD inte blir för många
vårdtagare. Vi hade ett långt och informativt möte.
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2. Centerpartiet över hela landet delar ideologi och värdegrund, sedan drivs så klart
olika frågor och inriktningar beroende på vad det är för kommun och vad som är
aktuellt lokalt. Vi kommer inte heller arbeta med så kallade hälsosamma scheman.
3. 0,63 ska inte införas utan det är tre olika bemanningsnycklar som är aktuella inom
SÄBO. För 2021 landade bokslutet på 0,68 i snitt. Generellt är det 0,62 som gäller
enligt budget. Följande avdelningar har det: Åsen, Avdelning 1, Näckrosen, Näset,
Viken A, Skäret A, Udden A samt Skäret B. På en avdelning med sex platser innebär
det 3,72 årsarbetare. Rehab har 0,64 som nyckeltal och det beror på att de behöver ha en
högre bemanning eftersom de också tar emot demenspatienter från slutenvården som
kräver mer personal. På demensboende med inriktning på BPSD är nyckeltalet 0,8.
Efter införandet av nattpersonalens minskade veckotidsmått kommer dagpersonalens
arbetstider att vara 06.30-21.35. (Förhandling om det sker enligt MBL § 11 den 4/4
2022) Bemanningskravet på avdelningarna läggs utifrån antalet tilldelade timmar enligt
budget. Det förekommer ensamarbete på två avdelningar. För att bemanna
avdelningarna Näckrosen och Viken A dagtid förekommer ensamarbete. Mellan 06.30
och 07.10 samt 13-21.20 (med de nya tiderna 13-21.35 efter förhandling den 4/4) är
personalen ensam med sex boende. På övriga avdelningar kan det förekomma
ensamarbete ca 15 min på morgonen och på kvällen samt vid uttag av raster.
Totalt kommer det aldrig att finnas mindre än 19 medarbetare
(undersköterskor/vårdbiträden) samtidigt på Strandbackens SÄBO i husen.
(Helgkvällar)
4. Det sker endast på natten och avser 2 avdelningar inte 3. Viken B inte är en Säbo
avdelning utan ett förlängt rehab. Tillfälliga omsorgstagare på Viken B varierar mellan
0-3 omsorgstagare under kortare perioder. På tidigare Strandholmen är det 6
nattpersonal på 7 avdelningar. På varje avdelning bor 6-9 boende. Varje natt är den en
personal per avdelning förutom på de två minsta avdelningarna (Näckrosen och Viken
A) där en personal har ansvar över båda avdelningarna (12 boende). Under de perioder
när och om Viken B varit belagd har nattpersonalen som har ansvaret för Näckrosen
och Viken A även haft ansvar för Viken B. (Högsta antalet har varit 15 inkl Viken B).
På tidigare Tallbacken finns 3 avdelningar med 13-16 boende/ avdelning. Där arbetar
totalt 4 personal /natt. Strandbackens SÄBO har konstant 10 nattarbetare.
5. Cirka 200 brev har skickats ut till de som var vikarier föregående år där vi erbjuder
sommarvikariat. Tidigare har verksamheten varit på plats på universitetet i Umeå bland
annat, men på grund av Covid har det inte varit möjligt att genomföra fysiska
rekryteringsuppdrag i år. Istället har verksamheten för hemtjänstens räkning gjort A4
blad med information och QR kod som satts upp på strategiska platser i syfte att nå
yngre förmågor som går tex på gymnasiet i Umeå för att nå maximal spridning. I övrigt
rekryteras vikarier genom ordinarie kanaler. Vi har precis som de flesta andra
kommuner stora utmaningar i att få tag på vikarier men det jobbas för fullt med frågan.
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Beslutsunderlag
Interpellation, Tomas Johansson (FD)
Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C)
Yttrande under sammanträdet
Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L),
Grethel Broman (S) och Kerstin Sjöström (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten avslutas.
_____
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§ 45

Dnr 2022-000125003

Hantering av medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått ett antal förslag via medborgarförslagstjänsten. Presidiet
bedömer att det är svårt att hantera dessa som medborgarförslag då de är mycket
omfattande och ej så specifika.
Presidiet vill informera fullmäktige om att de har inkommit, och att presidiet i
samverkan med kommunstyrelsen kommer att återkomma med förslag om hur ärendena
ska hanteras.
Beslutsunderlag
Yttrande, kommunfullmäktiges presidium
Medborgarförslag, Christina Rönnberg
Kommunfullmäktiges beslut
Hanteringen godkänns och informationen läggs till handlingarna.
______
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§ 46

Dnr 2022-000135739

Anmälan av medborgarförslag - Upphandla teknik och frigöra tid
inom (äldre)omsorgen
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med uppmaning att Nordmalings kommun bör uupphandla
välfärdsteknik har inkommit.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2022-03-07
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag - Upphandla teknik och frigöra tid inom (äldre)omsorgen överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning.
______
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§ 47

Dnr 2022-000127624

Anmälan av motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan
Sammanfattning av ärendet
Följande motion anmäls av Anna-Britt Coe (V).
” Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör alla
kvinnor och menstruerande transmän varje månad under en stor del av deras liv. Mens
och mensskydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan. Inom kulturen
förekommer det numera att mens lyfts och problematiseras.
I dokumentärfilmen "Händelser i Ydre" finns en dialog mellan två tonåringar om
orättvisan i att de som föds med livmoder har utgifter varje månad för sina mensskydd.
I Maisie Hills bok ”Period power” går författaren på djupet för att öka kunskaperna om
menstruation och hur den påverkar kvinnor samt en gång för alla slå hål på myterna och
fördomarna skapade kring något av det mest naturliga i vår värld.
Mens är en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för unga
tjejer, och borde dessutom inte vara en klassfråga. Om den unga kvinnan har
ekonomiska utmaningar kanske hon inte kan byta skydd så ofta som hon borde, vilket
kan innebära en hälsorisk. Kanske stannar hon hemma från skolan av rädsla för att
blöda igenom eller för att lukta illa.
Vänsterpartiet föreslår att en verksamhet startas i Nordmalings kommun för att erbjuda
unga kvinnliga elever i grundskolan att via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få
kostnadsfri utdelning av mensskydd.
Detta kan ses som en satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa. De unga kvinnornas
kontinuerliga kontakt med sin skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa
förtroendefulla relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om
andra frågor.
Ur ekonomiskt perspektiv torde inte kostnaderna bli så stora jämfört med vad den
innebär för kommunens unga tjejer. Då Nordmalings kommun nu även påvisar ett mer
positivt ekonomiskt resultat än förväntat finns det utrymme för en sådan satsning.
Vänsterpartiet yrkar:
att Nordmalings kommun tillhandahåller kostnadsfri tillgång till mensskydd på
skoltoaletter i grundskolan.
och/eller
att Nordmalings kommun startar en verksamhet som erbjuder elever i grundskolan att
via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mensskydd.
När personal inte är på plats finns kostnadsfria mensskydd tillgängliga i anslutning till
skolsköterska eller kurator.”
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Beslutsunderlag
Motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan, Anna-Britt Coe (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
_____
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§ 48

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:
Motion - Utveckling av området kring Norrskenshallen
Motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun och kommunens föreningsliv
Motion - Mountainbikecykling
Medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät
Motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar
Beslutsunderlag
Medborgarförslag och motioner som inte beslutats inom 1 års tid, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förslag
Handläggning fortgår i samtliga ärenden.

Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning fortgår i samtliga ärenden.
_____
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§ 49

Dnr 103088

Meddelanden
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2022-02-11
Kallelse UrNära, 2022-03-30
Redovisning sjukfrånvaro Nordmalings kommun, Personalchef
Biofuel Region, medlemsbrev
Protokoll Samråd vård och omsorg, 2022-03-16
Skolinspektionen informerar om att från och med 24 januari till och med 4 mars
kommer skolenkäten från Skolinspektionen vara öppen för Nordmalings kommun,
dokid 103115.
Skolverket meddelar om förstärkning av statligt stöd 2022, dokid 103347.
Skolinspektionen meddelar via ett uppföljningsbeslut att de avslutar granskningen för
att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning med tillägg att ytterligare
kvalitetshöjande åtgärder behövs i Nordmalings kommun, dnr 2021-095-615.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet rörande
anmälan enligt Lex Sarah som Nordmalings kommuns individ- och familjeomsorg
lämnat in utan att vidta några ytterligare åtgärder, dnr 2021-448-750
Arbetsmiljöverket har beslutat att avslå framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen
gällande nya lokaler bemanningsenheten, dnr 2021-510-026
Protokoll från Länssamverkansgruppen, samverkansorganet på tjänstemannanivå för
vård och omsorg, från mötet den 17 februari 2022, dokid 103593.
Antagen rutin för hur revidering av delegationsordning inom sektor omsorgs område
ska ske, dokid 103631
Enkäter har skickats ut till kommunens sjuksköterskor och verksamhetschef som ett led
i den uppföljande tillsynsinsatsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
fokuserar på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr
2021-331-730
Samtliga kommuner i regionen har godkänt ramavtal om läkarmedverkan inom
kommunernas hälso-och sjukvård i Västerbotten, dokid 103677.
_____
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