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Närvarande 
 

Beslutande: 

Madelaine Jakobsson  Centerpartiet §§ 22-30, §§32-61 

Alexander Landby -Johansson  Centerpartiet §§ 27-30, §§32-61 

Kerstin Sjöström  Centerpartiet §§ 22-30, §§32-61 

Ingemar Sandström  Centerpartiet, ordförande §§ 22-61 

Ann-Kristin Strandman  Centerpartiet §§ 22-30, §§32-61 

Inger Sellgren  Centerpartiet §§ 22-61 

Matz Johansson   Centerpartiet §§ 22-61 

Petronella Johansson ersätter Tomas Sandström Centerpartiet §§ 22-30, §§32-61 

Torbjörn Nygren ersätter Anders Jonsson Centerpartiet §§ 22-61 

Staffan Nyblom  Centerpartiet §§ 22-61 

Kent – Olov Olsson ersätter Ulf Johansson  Centerpartiet §§ 22-61 

Randi Lindström ersätter Julina Nordberg Centerpartiet §§ 22-30, §§32-61 

Gunila Lundström ersätter Gunnar Hörnlund Centerpartiet §§ 22-61 

Grethel Broman  Socialdemokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Billy Moström  Socialdemokraterna §§ 27-30, §§32-61 

Anders Olsson   Socialdemokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Gerd Lindgren  Socialdemokraterna §§ 27-30, §§32-61 

Carin Ahlfeldt   Socialdemokraterna §§ 27-30, §§32-61 

Grace Forsberg ersätter Björn Forsberg Socialdemokraterna §§ 22-61 

Birgit Johansson  Socialdemokraterna §§ 22-61 

Gert Karlsson   Sverigedemokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Mikael Larsson  Sverigedemokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Bo Bäck   Sverigedemokraterna §§ 22-61 

Monica Jonsson  Fria Demokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Eleanor Bodel  Fria Demokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Anna-Britt Coe  Vänsterpartiet §§ 27-30, §§32-61 

Marie Landström  Vänsterpartiet §§ 27-30, §§32-61 

Chatarina Gustafsson   Moderaterna §§ 22-30, §§32-61 

Jan Persson   Moderaterna §§ 22-30, §§32-61 

Anna-Karin Lundberg  Kristdemokraterna §§ 22-30, §§32-61 

Jörgen Forsgren  Liberalerna §§ 22-61 

 

Övriga: 

Ulf Månsson, kommunchef 

Jonas Wallin, ekonomichef 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef 

Andreas Witt, socialchef 

Maria Syd, kommunsekreterare   
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§ 22 Dnr 96820  

Upprop 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 23 Dnr 96822  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S) och Chatarina Gustafsson (M) väljs att justera protokollet jämte 

ordförande Ingemar Sandström (C) den 20 april kl. 08:15. 

_____ 
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§ 24 Dnr 96817  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen. 

_____ 
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§ 25 Dnr 98520  

Information om aktuellt läge covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef informerar om kommunens uppdrag att minska smittspridningen, vilket 

är särskilt viktigt när smittan nu ökar i länet. Att personer med symptom som är covid-

19 liknande ska stanna hemma, och att numera även sk. familjekarantän är införd, vilket 

medför att fler medarbetare inom Nordmalings kommun arbetar från hemmet. 

Information om pågående vaccinationsprocess, avrapporteringar till Länsstyrelsen, 

samverkanskonferenser och övrig rapportering inom och utom organisationen delges 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 26  

Frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor har inkommit. 

_____ 
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§ 27 Dnr 98489  

Information årsredovisning och årsberättelse 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Information om årsredovisning och årsberättelse delges av ekonomichef Jonas 

Wallin, barn- och utbildningschef Thomas Berglund, socialchef Andreas Witt, 

samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist och kommunchef Ulf Månsson.  

För sammanfattning av årsredovisning 2020 samt kommunfullmäktiges hantering 

av ärendet se § 30 Årsredovisning 2020. 

______ 
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§ 28 

Information revisionsberättelse 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionens ordförande Ulla-Maj Andersson (S) har överlämnat åt 

kommunfullmäktiges ordförande att redogöra för 2020 års revisionsberättelse. 

Ordförande Ingemar Sandström (C) läser revisionsberättelsen för 2020. 

Kommunfullmäktiges hantering av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen hanteras i 

§ 31 . 

      

_____ 
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§ 29 Dnr 98494  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor finns att behandla. 

______ 
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§ 30 Dnr 2021-000087 042 

Årsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett förslag till 

årsredovisning 2020. 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 6,6 Mkr. Det innebär en 

resultatavvikelse jämfört med budget på 1,3 Mkr. Jämfört med 2019 har 

kommunens resultatnivå stärkts med 19,9 Mkr. Detta är till viss del en effekt av 

att kommunens nettokostnad minskat med 6,1 Mkr, men framförallt beror det på 

att de generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen ökat 

med 18,4 Mkr jämfört med föregående år. 

Följande investeringar föreslås ombudgeteras till år 2021: 

Projekt omlastningscentral, 9,2 Mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Förslag - årsredovisning 2020, ekonomichef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 9,2 Mkr till 2021 för att slutföra projektet 

omlastningscentral. 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2020 godkänns och ombudgetering av 9,2 Mkr till 2021 för att 

slutföra projektet omlastningscentral genomförs. 

_____ 

Skickas till: ekonomichef, kommunchef 
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§ 31 Dnr 2021-000142 042 

Revisionsberättelse för 2020, 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 2020.  

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 2020 års förvaltning.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020, revisorerna 

Revisionsredogörelse 2020, revisorerna 

Grundläggande granskning, KPMG 

Granskningsrapport Nordmalingshus AB, revisorerna 

Grundläggande granskning Nordmalingshus AB,  KPMG 

Granskningsrapport bokslut, revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsberättelsen för 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

_____ 

Jäv: Madelaine Jakobsson (C), Alexander Landby Johansson (C), Kerstin Sjöström (C), Ann-

Kristin Strandman (C), Petronella Johansson (C), Randi Lindström (C), Chatarina Gustafsson 

(M), Jan Persson (M), Anna-Karin Lundberg (KD), Gert Karlsson (SD), Mikael Larsson (SD), 

Anna-Britt Coe (V), Marie Landström (V), Monica Jonsson (FD), Grethel Broman (S), Billy 

Moström (S), Gerd Lindgren (S) och Anders Olsson (S). 

Skickas till: revisionen, kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2021-000121 101 

Kommunfullmäktiges mål 2022-2026 med tillhörande styrkort 

Sammanfattning av ärendet 

Vision 2031 ”Nordmaling är nära” fastställdes av kommunfullmäktige i juni 

2020. Den parlamentariska arbetsgruppen har därefter fortsatt arbetet för att ta 

fram förslag till strategiska mål för perioden 2022-2026 med tillhörande styrkort. 

Kommunchef Ulf Månsson presenterar vision med strategiska målområden samt 

tillhörande styrkort under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Visionsdokument, kommunchef 

Nordmaling Vision 2031 

Övergripande mål, kommunchef 

Styrkort, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar mål 2022-2026 med tillhörande styrkort efter att  

- föreslagna redaktionella ändringar har genomförts inom målområdet läge och 

livsmiljö 

- redaktionell ändring har genomförts i styrkort från "god hälsa" till "god 

livsmiljö" samt att "medborgare" ändras till "invånarna"  

Utskottsmålen bereds av utskotten och beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C), Mikael Larsson (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar mål 2022-2026 med tillhörande styrkort. 

Utskottsmålen bereds av utskotten och beslutas av kommunstyrelsen. 

_____ 

Skickas till: ledningsgrupp 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-12 
Sida 

17(57) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  

Grethel Katarina Broman  

Anna Chatarina Gustafsson 

 

 

§ 33 Dnr 2020-000491 012 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges fasta beredning, Demokratiberedningen, har tagit fram ett 

förslag till verksamhetsplan för 2021 som ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslaget återremitterades av kommunfullmäktige 2021-02-15 och har nu 

omarbetats. Verksamhetsplanen inrymmer aktiviteter inom följande område:  

- Förbättra och utveckla informationen till medborgarna om vad som händer i 

kommunen 

 - Öka kunskapen om demokratins grundvalar  

- Inhämta kunskap om hur andra kommuner arbetar med demokratifrågor 

 

 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens verksamhetsplan, Demokratiberedningen 

Protokollsutdrag 2021-03-19 

Protokollsutdrag 2021-02-15 

Protokollsutdrag 2021-02-01 

Protokollsutdrag 2021-01-14 

 

Yttrande under sammanträdet 

Gerd Lindgren (S).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Demokratiberedningens verksamhetsplan för 2021 fastställs. 

_____  

Skickas till: Demokratiberedningen 
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§ 34 Dnr 2021-000007 113 

Avsägelse av politiskt uppdrag 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Följande begäran om avsägelse har inkommit till kommunkansliet: 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, ledamot, Kent Fällström (S) 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, suppleant Jan Persson (M) 

Kommunfullmäktige, ersättare Cariné Ahlfeldt (FD) 

Folkhälsorådet, Eleanor Bodel (FD) 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, ledamot, Kent Fällström (S), 2021-02-22  

Avsägelse, Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, suppleant Jan Persson (M), 2021-04-06 

Avsägelse, Kommunfullmäktige, ersättare Cariné Ahlfeldt (FD), 2021-03-10 

Avsägelse, Folkhälsorådet, Eleanor Bodel (FD), 2021-03-26 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner följande avsägelser: 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, ledamot, Kent Fällström (S) 

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum, suppleant Jan Persson (M) 

Kommunfullmäktige, ersättare Cariné Ahlfeldt (FD) 

Folkhälsorådet, Eleanor Bodel (FD) 

_____ 

Skickas till: Länsstyrelsen Västerbotten (ersättare fullmäktige), berörda 

avsägande 
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§ 35 Dnr 2021-000006 113 

Fyllnadsval - kommunstyrelse, utskott, beredning och råd 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Fyllnadsval för ledamot i Folkhälsorådet ska genomföras. 

Förslag under sammanträdet 

Valberedningens ordförande Kerstin Sjöström (C) presenterar valberedningens 

förslag: 

- Lars- Olov Lindberg (FD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lars- Olov Lindberg (FD) väljs som ledamot i Folkhälsorådet. 

_____ 

Skickas till: Folkhälsorådets sekreterare, Folkhälsorådets ordförande 
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§ 36 Dnr 2021-000144 042 

Val av ledamot och suppleant i Carl Wikströms stiftelse, 2021-07-

01 - 2023-06-30 

Sammanfattning av ärendet 

Mandattiden för Vivianne Nyqvist (S), ledamot och Eleanor Bodel (FD), 

suppleant i Carl Wikströms stiftelse har löpt ut, varför val till stiftelsen måste 

genomföras. 

Förslag under sammanträdet 

Kerstins Sjöström (C) redovisar valberedningens förslag om omval på Vivianne 

Nyqvist (S), ledamot och Eleanor Bodel (FD), suppleant. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Omval genomförs av Vivianne Nyqvist (S), ledamot och Eleanor Bodel (FD), 

suppleant. 

_______ 

Skicka till: berörda ledamöter  

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 37 Dnr 2021-000106 113 

Val av ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Olofsfors 

bruksmuseum 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har till uppgift att utse två (2) ledamöter samt två (2) 

ersättare i Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum.   

Förslag under sammanträdet 

Valberedningens ordförande Kerstin Sjöström (C) presenterar valberedningens 

förslag: 

Grethel Broman (S), ledamot med Conny Nordendahl som suppleant samt 

Madelaine Jakobsson (C), ledamot med Paula Quinones som suppleant.  

Billy Moström (S) föreslår att till beslutet läggs att valet avser till och med 

mandatperiodens slut. 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige godkänner valberedningens 

förslag och sedan om Billy Moströms (S) tilläggsyrkande kan godkännas. 

Ordförande finner att både förslagen godkänns. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S), ledamot med Conny Nordendahl som suppleant samt 

Madelaine Jakobsson (C), ledamot med Paula Quinones som suppleant. Valet 

gäller till och med mandatperiodens slut. 

______ 

Skickas till: berörda ledamöter 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 38 Dnr 2021-000140 730 

Interpellation - Utbildningssituationen inom äldreomsorgen i 

Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Gerd Lindgren (S): 

"Under de senaste åren när vi drabbats av en pandemi, har det kommit fram att det 

finns brister och utmaningar inom äldreomsorgen. En av de brister som bisat sig 

är att många inom äldreomsorgen inte har adekvat utbildning för det arbete som 

de utför. 

Med anledning av ovanstående önskas på följande frågor: 

1. Hur ser situationen ut i Nordmalings kommun? 

2. Hur många tillsvidareanställda är outbildade? 

3. Hur ska det säkerställas att all tillsvidareanställdpersonal är utbildad för sitt 

jobb?" 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 

"Gerd Lindgren lyfter en väldigt viktig och aktuell fråga. Äldreomsorgen är satt 

under lupp i hela landet just nu på grund av den pågående pandemin. Självklart är 

det viktigt att vår personal har adekvat utbildning och där är ”Äldreomsorgslyftet” 

en bra satsning.  

1. På särskilt boende för äldre, Tallbacken/Strandholmen arbetar 133 medarbetare 

varav 35 är outbildade vilket är 26,3 %. Inom hemtjänsten inklusive Juliagården 

arbetar 64 medarbetare varav 17 är outbildade vilket är 26,5 %.  På LSS Boende 

och dagligverksamhet arbetar 62 medarbetare varav 4 är outbildade vilket är 6,4 

%(ingår inte i äldreomsorgslyftet). 

2. 35+17+ 4=56 st. av totalt 259 medarbetare (21,6 %). 

3. Dels behöver verksamheten om möjligt anställa utbildad arbetskraft. Dels 

behöver verksamheten snabbare avstyra vikarier som närmar sig konvertering till 

tillsvidareanställning på grund av långa vikariatstider, om de är outbildade. Dels 

behöver verksamheten bli bättre på att motivera vårdbiträden till att färdigutbilda 

sig till undersköterskor. Dels behöver verksamheten arbeta med att få så många 

som möjligt av de outbildade att vilja delta i äldreomsorgslyftet. Grundlönen för 

färdigutbildade är högre, vilket bör stimulera till utbildning. Det finns dock 

svårigheter med att få med medarbetare som inte är färdigutbildade att vilja 

studera. " 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 



 

Kommunfullmäktige 
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Interpellation, Gerd Lindgren (S) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C), Gerd Lindgren (S), Grethel Broman (S) och Kerstin 

Sjöström (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

______ 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 39 Dnr 2021-000136 049 

Interpellation - Kommunens ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Anna-Britt Coe (V): 

" Vi har fyllt ett år med pandemikris. Däremot har ekonomi för Nordmalings 

kommun varit kris i flera år nu. Efter några år med överflöd av statsbidrag under 

migrationskris blev det underskott av 25 miljoner. Nu är kommunens kista 

plötslig återigen full på grund av pandemikris. Vi i Vänsterpartiet vill veta om, 

och i så fall hur, de styrande partierna:  

1. Planerar agera annorlunda denna gång med överflöd av statsbidrag från 

pandemikris? 

2. Har en långsiktig strategi för att få en ekonomi i balans utöver den årlig budget 

beredning? 

3. Har en långsiktig strategi för att säkerställa en budget för verksamhet för Barn 

och Utbildning samt Social Sektorn som är tillräcklig för att möta befolknings 

behöv? 

4. Har en långsiktig strategi för att öka skatteintäkter som inte är bunden till ökat 

inflyttande av invånare eller företag? 

Kanske den ny normala är att kommunerna som har det tuff ska vänta in krisstöd 

från regerings håll för att återställa en ekonomi balans. Ändå kan kommunens 

styrande partierna välja mellan olika sätt att hantera den tuffa situation." 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar 

" 1. Jag bedömer inte att Nordmalings kommun har ett överflöd i kassan i 

dagsläget. Det är korrekt att staten betalat ut stora anslag som generella 

statsbidrag vilket har stärkt upp Nordmalings kommuns resultat för 2020. 

Pengarna har dock inte adresserats till att skapa ”ny” verksamhet utan har enbart 

använts till att stärka resultatet. För 2021 ingår dessutom de generella 

statsbidragen i budgeten vilket innebär att de är en del i den allmänna 

finansieringen, alltså inget som ligger utanför budget. 

2. Löpande uppföljning sker månatligen för att kunna styra och vidta de åtgärder 

som krävs för att över tid nå en ekonomi i balans. Det budgetarbete som pågår 

från december till maj är också ett arbete för att skapa delaktighet och 

långsiktighet i arbetet kring kommunens ekonomi. 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-12 
Sida 

25(57) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström  

Grethel Katarina Broman  

Anna Chatarina Gustafsson 

 

 

 

3. Bedömning utifrån resultatnivå 2020 är att Barn-och utbildningsverksamheten ´ 

från och med 2021 har en resurstilldelning som motsvarar de aktuella behoven. 

Verksamheten har en god bild över de kommande årens volymer vilket enligt  

prognos ligger på en jämn nivå. Gymnasiet visar även en nedåtgående volym de  

kommande åren. 

Inom sociala sektorn pågår ett omställningsarbete för att skapa förutsättningar för 

ett kostnadsläge som motsvarar referenskostnaden för verksamheten. Den 

anpassningen kommer att ta tid, men en förhoppning är att från och med 2022 så 

ska kostnadsläget bättre motsvara resurstilldelningen. 

4. En långsiktig strategi för ökade skatteintäkter är svår om man inte ska ta med 

ökad befolkning och ökad andel förvärvsarbetande som betalar skatt i 

Nordmalings kommun.  Skatteunderlaget i riket och i Nordmalings kommun 

påverkas främst av sysselsättning/antal arbetade timmar i samhället och löner 

vilket innebär att om antalet invånare som betalar skatt är oförändrat påverkas 

skatteunderlaget enbart av ökade löner vilket gör att tillväxttakten för blir rätt 

låg”. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

Interpellation, Anna-Britt Coe (V) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Anna-Britt Coe (V) och Madelaine Jakobsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas.  

______ 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 40 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen 

varför  kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller 

följande beträffande ej verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange 

vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 

dagen för respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS, 2021-02-17 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS  

28 h § LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS  28 h § LSS godkänns. 

_____ 

Skickas till: socialchef (fk) 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 41 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen 

varför  kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej 

verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-11 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 

2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistiksrapport ej verkställda beslut enligt SoL godkänns. 

_____ 

Skickas till: socialchef (fk) 
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§ 42 Dnr 2021-000078 042 

Barnbokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 

Barnkonventionen syftar till att stärka barnets roll, såväl i familjen som i 

samhället.  

Nordmalings kommun har för år 2020 tagit fram ett barnbokslut som är en 

sammanställning av verksamheternas olika mål, insatser och resultat under det 

gångna året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa hur beslut och insatser 

påverkat barn och unga i Nordmalings kommun. Kommunstyrelsen godkände 

2021-03-22 barnbokslutet och överlämnar det som information till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Barnbokslut 2020, kommunstrateg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 43 Dnr 2021-000088 029 

Mötes- och resepolicy för anställda och förtroendevalda i 

Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Genom medverkan i projektet Fossilfria transporter i Norr så har frågan om en 

mötes- och resepolicy aktualiserats. Mötes- och resepolicyn ska fungera som 

ramverk för anställda och förtroendevalda gällande resor och möten som sker i 

kommunens regi. 

Kommunens verksamhet medför att de anställda och förtroendevalda gör ett stort 

antal tjänsteresor varje år. En mötes- och resepolicy är en del av kommunens 

arbete för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk, och social hållbar utveckling. 

Policyn har också positiv effekt på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Mötes- och resepolicy, kommunstrateg 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Mötes- och resepolicyn fastställs med ändring att Mötes- och resepolicyn är ett 

övergripande dokument som ska ha en koppling till olika verksamhetsspecifika 

dokument för resor i tjänsten.  

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Mötes- och resepolicyn fastställs med ändring att Mötes- och resepolicyn är ett 

övergripande dokument som ska ha en koppling till olika verksamhetsspecifika 

dokument för resor i tjänsten. 

_____ 

Skickas till:HR-avdelningen, kommunikatör 
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§ 44 Dnr 2021-000113 100 

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Umeåregionrådet gav i februari 2019 uppdrag till Umeåregionens kommun-

chefsgrupp att ta fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för 

Umeåregionen. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun 

tillsattes för att leda strategiarbetet.  

Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för samarbete och 

samverkan mellan kommunerna i frågor som rör landsbygdsutveckling i 

Umeåregionen. De åtta fokusområden som lyfts fram i dokumentet pekar ut 

riktningen för samarbete och samverkan inom Umeåregionen när det gäller att 

stärka de värden, resurser och den attraktiva livsmiljö som våra landsbygder 

erbjuder.  

Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument, planer, 

strategier, målbilder eller beslut.  

Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den 25 februari 

2021. Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun antar dokumentet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Protokollsutdrag, 2021-03-22 

Landsbygdsutvecklingsstrategi, Umeåregionen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar landsutvecklingsstrategin för Umeåregionen. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Ordförande överlämnar ordet till Ann-Sofie Applelblad, kommunstrateg för 

information. I samband med fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig 

Madelaine Jakobsson (C). 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 



 

Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionen antas.  

_____ 

Skickas till: kommunstrateg, kommunchef 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 45 Dnr 2020-000460 773 

Folkhälsopolicy för Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslaget på ny 

folkhälsopolicy för att säkerställa förankring i verksamheterna gällande 

folkhälsobokslut. Förslaget är nu förankrat i kommunens ledningsgrupp och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2021-03-04 

Förslag – ny folkhälsoplan efter förankring i ledningsgrupp 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Protokollsutdrag 2020-10-14  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer folkhälsopolicy för Nordmalings kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Folkhälsopolicy för Nordmalings kommun fastställs.  

______ 

Skickas till: Folkhälsorådet, ledningsgrupp 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 46 Dnr 2020-000588 773 

Folkhälsoplan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplanen syftar till att öka god och jämlik hälsa i Nordmalings kommun 

genom att peka ut några prioriterade områden som är viktiga att arbeta med för att 

nå en bättre folkhälsa. Folkhälsoplanen visar vilka hälsofrämjande och 

förebyggande insatser som prioriteras under åren 2021 – 2022.  

Folkhälsoplanen återremitterades 2021-02-01 av kommunstyrelsen för att i större 

utsträckning betona rörelserikedom. Folkhälsorådet har efter det gjort 

förändringar i förslaget som innebär ett ökat fokus på rörelseglädje och fysisk 

aktivitet bland barn och unga samt ofrivillig ensamhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Reviderat förslag - Folkhälsoplan 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Aktivitetsplan för Folkhälsorådet 

Protokollsutdrag 2021-02-01 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner folkhälsoplan efter redaktionell ändring av 

stycke två sidan 3 (inledning). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Folkhälsoplan 2021- 2022 godkänns. 

_____ 

Skickas till: nämndsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 47 Dnr 2021-000107 212 

Prövning av översiktsplanens aktualitet, mandatperiod 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja 

och fungera som ett viktigt styrdokument för markanvändning och 

bebyggelseutveckling. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 27§ plan- och 

bygglagen ”minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är 

aktuell”. 

Nordmalings kommuns gällande översiktsplan upprättades 2018. Översiktsplanen 

består av följande delar:  

- Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten (2018) 

- Allmänna intressen och riksintressen (2018) 

- Översiktsplanen inne- håller också tematiska tillägg för vindkraft och 

strandskydd: 

- Vindkraft i Umeåregionen (2010) 

- Strandskydd i Umeåregionen (2013) 

 

Sektor samhällsbyggnad lyfter fram att för att översiktsplanen ska vara långsiktigt 

verkningsfull som styrdokument, och ett bra stöd vid detaljplanläggning, bygglov 

och andra regionala och nationella beslut, bör kommunen under 2021 påbörja 

arbete med att revidera översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Yttrande, fullmäktiges presidium 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås att under 2021 påbörja en revidering av 

översiktsplanen med målsättning att anta en reviderad översiktsplan i samband 

med ny mandatperiod hösten 2022. 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att under 2021 

påbörja en revidering av översiktsplanen med målsättning att anta en reviderad 

översiktsplan i samband med ny mandatperiod hösten 2022 

 

Förslag under sammanträdet 

Chatarina Gustafsson (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till beslut och 

finner genom acklamation att fullmäktige godkänner presidiets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 påbörja en revidering av 

översiktsplanen med målsättning att anta en reviderad översiktsplan i samband 

med ny mandatperiod hösten 2022. 

______ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 48 Dnr 2021-000053 534 

Avgift för bredband 

Sammanfattning av ärendet 

Bredbandsansvarig har genom kontakt med kunder identifierat ett behov av att 

utöka utbudet av bredbandsabonnemang och därmed fastställa en ny taxa/avgift 

för dessa. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Ny avgift för bidrag, bredbandsansvarig 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att abonnemang på 1 000 Mbit 

ska erbjudas med en månadsavgift på 400 kr med moms för privatpersoner och + 

moms för företag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Abonnemang på 1 000 Mbit ska erbjudas med en månadsavgift på 400 kr med 

moms för privatpersoner och + moms för företag. 

______ 

Skickas till: bredbansansvarig, ekonomiavdelning (fk) 
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§ 49 Dnr 2021-000123 346 

Taxa för vatten och avlopp 2021, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunalt helägda bolaget Nordmalings vatten och avfall AB (Nordva) 

föreslår att efterskottsfakturering ska gälla. I det antagna dokumentet för taxor 

framkommer dock att fakturering ska ske enligt förfallodagsprincipen. Av den 

anledningen behöver en revidering göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Missiv, Vakin 

VA-taxa, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige reviderar VA-taxedokumentet enligt nedan: 

”Avgift enligt 11.1 a), b1), b2), c1), c2), e1) och e2) debiteras i efterskott per 

månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 

11.1 d) och 11.10 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 11 och 

13.” 

Kommunfullmäktiges beslut 

VA-taxedokumentet revideras enligt nedan: 

”Avgift enligt 11.1 a), b1), b2), c1), c2), e1) och e2) debiteras i efterskott per 

månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 

11.1 d) och 11.10 debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 11 och 

13.” 

_____ 

Skickas till: Nordva, Vakin, samhällsbyggnadschef (fk) 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 Dnr 2021-000110 001 

Riktlinjer för frågor från allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 juni 2019 fick Demokratiberedningen i uppdrag av kommunfullmäktige 

att utreda andemeningen i motionen – enkla frågor från kommunmedborgare. Det 

vill säga, ge medborgare möjlighet att utöver allmänhetens frågestund kunna 

ställa frågor till kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen undersökte hur andra kommuner hanterat frågan och 

lämnade ett förslag till kommunfullmäktige att besluta att införa frågor från 

allmänheten till kommunfullmäktige utöver allmänhetens frågestund.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att anta 

Demokratiberedningens förslag med en prövotid på 2 år samt att regelverk för 

förslaget skulle tas fram. 

Nämndkansliet har tagit fram förslag på riktlinjer för frågor från allmänheten som 

ska ge ramar för hur frågestunden ska utformas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Förslag – riktlinjer för frågor till allmänheten 

Protokollsutdrag 2020-12-14 § 122 

 

Yttrande under sammanträdet 

Monica Jonsson (FD), Gert Karlsson (SD), Anna-Britt Coe (V), Jörgen Forsgren 

(L) Marie Landström (V), Anna-Karin Lundberg (KD), Billy Moström (S), med 

ordförandes godkännande lämnar Maria Syd, kommunsekreterare, sakupplysning. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Monica Jonsson (FD), Eleanor Bodel (FD), Gert Karlsson (SD), Bo Bäck (SD), 

Mikael Larsson (SD), Anna-Britt Coe (V) och Marie Landström (V) yrkar på 

återremiss för att införa replik i frågestunden.  

Madelaine Jakobsson (C), Billy Moström (S), Jörgen Forsgren (L), Anna-Karin 

Lundberg (KD) och Chatarina Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Monica Jonssons (FD) mfl. om 

återremiss. Ordförande finner att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens 

förslag till beslut genom acklamation. 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 

JA: bifall till kommunstyrelsens förslag 

NEJ: bifall till förslag om återremiss 

 

Omröstningsresultat 

Med 24 ja-röster mot 7 nej-röster konstaterar ordförande att fullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjen antas och frågestunden börjar gälla från och med fullmäktiges 

sammanträde den 28 juni 2021. 

_____ 

Reservation: Gert Karlsson (SD), Mikael Larsson (SD), Bo Bäck (SD), Monica 

Jonsson (FD), Eleanor Bodel (FD), Marie Landström (V) och Anna-Britt Coe (V) 

Skickas till: nämndkansliet 

 

Bilaga 1. Omröstningsbilaga 

    JA NEJ  

 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

 Alexander  Landby 

Johansson 

Centerpartiet X   

 Kerstin Sjöström Centerpartiet X   

 Ingemar Sandström Centerpartiet X   

 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   



 

Kommunfullmäktige 
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 Inger Sellgren Centerpartiet X   

 Matz Johansson  Centerpartiet X   

 Petronella Johansson Centerpartiet X   

 Torbjörn 

 

Nygren 

 

Centerpartiet 

 

X   

 Staffan  Nyblom Centerpartiet X   

 Kent- Olov Olsson Centerpartiet X   

 Randi  Lindström Centerpartiet X   

 Gunila  

 

Lundström 

 

Centerpartiet X   

 Chatarina Gustafsson Moderaterna X   

 Jan Persson Moderaterna X   

 Anna-Karin Lundberg Kristdemokraterna X   

 Jörgen Forsgren Liberalerna  X   

 Gert Karlsson Sverigedemokraterna  X  

 Bo  Bäck Sverigedemokraterna  X  

 Mikael Larsson Sverigedemokraterna  X  

 Ann-Britt Coe Vänsterpartiet  X  

 Marie Landström Vänsterpartiet  X  

 Monica  Jonsson Fria Demokraterna  X  

 Eleanor Bodel Fria Demokraterna  X  
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 Grethel Broman Socialdemokraterna X   

 Billy Moström Socialdemokraterna X   

 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

 Gerd Lindgren Socialdemokraterna X   

 Birgit Johansson Socialdemokraterna X   

 Carin Ahlfeldt Socialdemokraterna X   

 Grace Forsberg Socialdemokraterna X   

Resultat    24 7  

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2019-000418 339 

Svar på medborgarförslag - Uppröjning mellan samhället och 

havet 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäldes i kommunfullmäktige 2019-09-23. 

”Jag skulle vilja se en rejäl uppröjning/gallring mellan samhället och havet precis 

som ni gjort vid vårdcentralen/tallbacken och havet. 

En sådan åtgärd skulle väsentligt öka på Nordmaling som ett attraktivt samhälle 

att bosätta sig i samt att vi gör ju reklam som samhället nära havet. 

Om man öppnade på ända ifrån Rödviksområdet ända bort till sjukhemmet så 

skulle större delen av samhället få havsutsikt, och det är idag väldigt lockande för 

en tilltänkt inflyttare och skulle öka på värdet av att bo i Nordmaling. 

Det skulle också ge värdefulla arbeten till ungdomar/arbetslösa med 

röjningsarbeten, jag bor själv på Rödviksberget och får allt som oftast höra hur 

fint det är när man ser samt bor vid havet” 

Under våren 2020 påbörjades och utfördes röjningsåtgärder i området mellan 

Rödviksvägen, Puttesväg, Rödviksberget, Notholmen. Arbetet utfördes av Norra 

Skog där Nordmalings kommun är medlem och åtgärden skedde under 

överinseende av Skogsvårdsstyrelsen och enligt Nordmalings kommuns 

skogsvårdsplan. Då området inte är detaljplanelagt gäller skogsvårdslagen och ett 

minimum är cirka 1000 stammar per hektar. En fortsatt utglesning av 

beskuggande grov granskog är planerad till vintern 2021. Skogsåtgärden kommer 

även att omfatta området Hamngatan, puttesväg, Rödviksvägen och nästan fram 

emot Fjärrvärmeverket. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Tjänsteskrivelse, fastighetschef 

Protokollsutdrag 2019-09-23 § 176 

Medborgarförslag -Uppröjning mellan samhället och havet 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  



 

Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad då åtgärder enligt förslag i motionen är påbörjade. 

______ 

Skickas till: förslagsställaren, handläggare 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr 2019-000242 026 

Svar på motion - Personalekonomisk redovisning med 

hälsobokslut i samband med årsbokslutet 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Tomas Johansson (FD): 

”Vi har ett tufft läge ekonomiskt i kommunen, som fritidspolitiker så ser vi fria 

demokrater allvarligt på detta. Vår största utgift i den kommunala budgeten är 

löner och allt som kopplas till detta, semester, sjukskrivning, förändringar i 

anställningar, rekryteringar. Vi ser en fördel med att synliggöra personal 

kostnader/hälsa, detta är kopplat till att det är den största utgiften för kommunens 

budget. 

Det finns redan i dag kommuner som redovisar på detta sätt sedan många år, en 

tydlig lättläst personalekonomisk redovisning som en del i kommunens 

årsredovisning, detta för att inom ramen för den traditionella årsredovisningen 

lyfta fram personalfrågorna på ett sätt som ger en rättvisande bild av det som 

påverkar kommunens totala personalkostnader.  

Förslag till beslut: att Nordmalings kommun tar fram en personalekonomisk 

redovisning med hälsobokslut i samband med årsbokslutet 2019" 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Protokollsutdrag 2019-04-08 § 139 

Motion - Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut i samband med 

årsbokslutet 2019, Tomas Johansson (FD) 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med att motsvarande 

redovisning är en del av kommunens årsredovisning. 

 

Förslag under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L) yrkar bifall till motionen. 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jörgen Forsgren (L) förslag om 

bifall till motionen. Ordförande finner att fullmäktige godkänner 

kommunstyrelsens förslag till beslut genom acklamation. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med att motsvarande 

redovisning är en del av kommunens årsredovisning. 

______ 

Skickas till: förslagsställaren, handläggare 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr 2020-000525 029 

Svar på motion - registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för 

+18 år 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har anmälts av Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist – 

Brömster (L): 

" Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i staten, i en kommun, i en region, 

i ett företag eller i en organisation, på begäran av den som erbjuder anställningen, 

visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister, om 

arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn,. När det gäller 

verksamheter för personer 18 år och äldre, finns inte samma krav men det finns 

möjlighet för arbetsgivaren att be om ett utdrag. 

I ett remissvar till regeringen angående utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet” 

(SOU 2014:48), ställde sig bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra 

registerutdrag. Myndigheten för delaktighet (MFD) har i ett remissvar till 

utredningen ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat 

författningsstöd” (SOU 2019:19), ställts sig positiv till utredningen, men 

ifrågasatt om utdraget ska vara frivilligt för arbetsgivaren, samt föreslagit att 

utdragen ska omfatta alla anställda som kommer i direkt kontakt med brukaren 

eller dennes hem. 

Det är viktigt att ett utdrag ur belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till 

grund för en anställning, utan måste vara en del i en sammanlagd avvägning om 

personen är lämplig att arbeta i en viss miljö. Ett brott kan ligga långt tillbaka i 

tiden, personen kan ha förändrats och lämnat kriminalitet bakom sig,  och/eller är 

på väg ut i arbetslivet och så vidare. Denna sammanlagda bedömning ligger – och 

ska ligga – hos den som ansvarar för rekryteringen. 

MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa bördan 

skulle bli stor för arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en trygg 

boendemiljö. MFD menar att hög personalomsättning med korttidsvikariat med 

mera, snarare talar för att registerutdrag är en viktig del i rekryteringsprocessen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun, vid tillsättning av 

tjänster inom vård, omsorg, LSS ska be om ett utdrag ur belastningsregistret, i 

enlighet med motionens intentioner." 

 

Från kommunens tjänsteorganisations ledningsgrupp råder enighet om att avråda 

från beslut att begära utdrag ur belastningsregistret där det saknas lagstöd.  



 

Kommunfullmäktige 
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Däremot så kommer sektor omsorg att med anledning av satsningen ”Heltid som 

norm”, begära utdrag ur belastningsregistret från samtliga anställda som kan 

komma ett arbeta på LSS-verksamhetens korttidsboende, som tar emot barn under 

18 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalchef 

Motion, Jörgen Forsgren (L) 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L) yrkar bifall till motionen. 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två (2) förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra genom acklamation och finner att fullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år avslås.  

_____ 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2019-000563 712 

Svar på motion - Rädda Öppna förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

I augusti 2019 lämnade Niklas Vestermark (V) in följande motion: "Öppna 

förskolan är en viktig verksamhet och träffpunkt där föräldrar har möjlighet att 

träffa andra i liknande livsskede som sig själva. Dessutom finns det utrymme för 

att samtala, få råd och stöd, delta i pedagogisk verksamhet. Här har även barnen 

möjlighet att träffa och leka med andra barn. Ur ett demokratiskt och 

förebyggande perspektiv finns det ett stort värde i att kommunen bedriver 

verksamheten Öppen förskola. Genom att erbjuda möjligheten till anknytning, 

undervisning om föräldraskapet och gemenskap både föräldrar emellan och barn 

är det ett rimligt antagande att kommunen skapar kvalité, attraktivitet och 

trygghet i samhället. Sett över en längre period är Öppen Förskola en mycket 

viktig pusselbit i kommunens arbete att jobba proaktivt och minska framtida 

behov av sociala insatser. Helt enkelt ökar sannolikheten att det går bra för 

familjerna och minskar behovet av socialtjänsten. Det är något som gagnar alla i 

invånare inklusive kommunen. 

Det är beklagligt att kommunfullmäktige beslutade 190624 om att avveckla den 

Öppna förskolan. Det är en nedskärning som troligtvis inte lönar sig ekonomiskt 

långsiktigt och är mycket tråkigt för alla de föräldrar och barn som nyttjar 

verksamheten. Dessutom har det framkommit att kommunens hyresavtal sträcker 

sig ytterligare 3år vilket gör det än svårare att försvara beslutet om nedläggning ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Därför yrkar Vänsterpartiet: att kommunfullmäktige 

beslutar att rädda Öppna förskolan och därmed häver beslutet om dess 

nedläggning som togs 190624." 

 

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner den öppna förskolan som en del i 

arbetet att nå en budget i balans. Ett beslut som sektorn konstaterar medför 

negativ kvalitetspåverkan, men utifrån rådande ekonomiskt läge finns inte 

utrymme att starta upp verksamheten inom befintliga ramar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-03 

Svar på motion, barn- och utbildningschef 

Motion - Rädda öppna förskolan 

Protokollsutdrag 2019-10-28 - Anmälan av motion 



 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen rädda öppna förskolan. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Anna-Coe (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen rädda öppna förskolan avslås. 

______ 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 55 Dnr 2019-000230 336 

Svar på motion - Öreälvsleden  

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion lämnas för anmälan i fullmäktige av Gerd Lindgren (S): 

” I kommunens information om vandringsleden, marknadsförs Öreälvsleden. 

Leden beskrivs med fina miljöer, utmärkta fiskesträckor och iordningsställda 

platser för rast och fika.  

Allt detta stämmer, men underhållet av leden har varit undermåligt länge. 

Nedfallna träd, ruttna broar/spångar, dåligt vindskydd och dålig skyltning gör att 

leden inte är tillgänglig på önskvärt sätt för vandring och rekreation.  

Därför vill jag att: 

- Leden röjs och skyltas 

- Rastplatser och broar/spångar rustas upp” 

 

Sektor samhällsbyggnad, ev. med hjälp från gemensam service, avser att fortsätta 

med pågående arbete att rusta upp de två vandringslederna samt inleda en dialog 

med övriga sakägare efter Lögdeälven såväl som Öreälven. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22  

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Protokollsutdrag 2019-04-08 

Motion, Gerd Lindgren (S) 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Gerd Lindgren (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______ 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2021-000126 829 

Anmälan av motion - Mountainbikecykling 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Jörgen Forsgren (L): 

" Cykla stigar och terräng med mountainbike har under de senaste åren blivit en 

succé i Sverige. Sporten fortsätter att växa som aldrig förr. I Sundsvall finns stora 

planer på mountainbikesatsning i kombination med turism. Arenan med park 

kommer att vara lokaliserad uppe på Södra berget. Järvsö har haft 

mountainbikecykling en längre tid men då i form av downhill. Under 2020 

började man skapa flera stigar/banor som är 20 km långa, där man erbjuder olika 

svårighetsgrad för stigcykling då man ser att den grenen inom mountainbike 

växer. Deras mål är att kunna bygga 60 km stigar/banor med olika 

svårighetsgrader, där fokus ska vara att rikta sig till familjer och nybörjare på 

mountainbikecykling. Idag besöker många familjer orter som erbjuder 

stigcykling. I Örnsköldsvik utvecklas ett område med cykelleder som kommer att 

officiellt invigas den 22/5 2021. Denna satsning gör Örnsköldsviks kommun 

tillsammans med Allmänna arvsfonden och en cykelklubb.   

I vår kommun finns det många miljöer som skulle kunna vara lämpliga för en 

sådan satsning.  Är det inte dags för Nordmaling att hänga på denna populära 

sport som engagerar personer i alla åldrar? 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:  

Att Nordmalings kommun undersöker förutsättningarna för att tillskapa ett  

område som passar för att utveckla en arena för mountainbikecykling". 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

______ 

Skickas till: kultur- och fritidschef 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 57 Dnr 2021-000137 808 

Anmälan av motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun 

och kommunens föreningsliv 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) anmäler följande motion:  

” Samhället står inför många utmaningar när pandemin vi nu kämpar med väl är 

över och vi kan börja leva ett mera normalt liv. Ett problem som börjat 

uppmärksammas allt mer är ungdomarnas ökande stillasittande. Den utmaning 

föreningslivet står inför när samhället öppnar upp igen är att locka tillbaka de 

barn och ungdomar som tidigare varit aktiva, och förhoppningsvis även rekrytera 

nya deltagare.  

Vi föreslår att Nordmalings kommun undersöker föreningslivets möjligheter och 

intresse för ett organiserat samarbete mellan föreningarna och kommunen, och då 

kanske framförallt skolan. Samarbetet kan ta olika former, men några uppenbara 

möjligheter är naturligtvis; 

• Föreningar är med och arrangerar aktiviteter under friluftsdagar 

• Föreningar organiserar aktiviteter under skollov 

Syftet med samarbetet är att försöka locka kommunens barn och ungdomar till 

organiserade fysiska aktiviteter och god kamratskap i föreningslivet.  

Det problem som naturligtvis finns hos föreningarna är att de flesta ledarna är på 

sina arbeten under dagen när skolan är igång. Men om föreningarna får en 

ersättning för sitt deltagande kanske detta går att lösa. Kommunen kan också på 

detta sätt stödja föreningar som har fått det ekonomiskt tufft under pandemin.  

Vi föreslår därför: 

• att Nordmalings Kommun undersöker möjligheterna för ett samarbete mellan 

kommunen och föreningslivet enligt ovan  

• att Nordmalings kommun undersöker möjligheterna att ge ett ekonomiskt stöd 

till deltagande föreningar genom egna medel, statsbidrag eller samarbete med RF-

SISU”. 

Beslutsunderlag 

Motion, Jörgen Forsgren (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

______ 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2021-000139 292 

Anmälan av motion - Utveckling av området kring 

Norrskenshallen 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) anmäler följande motion: 

”Norrskenshallen är en fantastisk anläggning som ger goda förutsättningar för 

Nordmalings föreningsliv att erbjuda sina aktiva ett utbud av aktiviteter och även 

stå värd för olika arrangemang.  

Vi ser dock möjligheter att utveckla området kring hallen ytterligare.  

Nordmalings Handbollsförening har skickat en ansökan till XL- hjälpen (XL 

Bygg) om hjälp med anläggning av ett Ute-gym i anslutning till Norrskenshallen.  

Det finns stora möjligheter att utveckla området för ytterligare aktiviteter, några 

möjliga exempel av många; 

• Plan för utomhushandboll, kanske kombinerat med basketboll 

• Uterink för in-line hockey  

• Beachhandboll och Beachvolleyboll vid stranden 

• Ute-gym som byggs för att det passa alla åldrar  

• Läktare till fotbollsplanen 

• Tennisbana 

Liberalerna föreslår att Nordmalings kommun utreder tillsammans med 

Nordmalings föreningsliv förutsättningar för utveckling av området kring 

Norrskenshallen enligt ovan.” 

Beslutsunderlag 

Motion, Jörgen Forsgren (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

______ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2021-000064 009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 

inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 

ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 

att yttra sig.  

Aktuella ärenden redovisas i tabellen nedan. 

 

Ärende Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig 

2020-

000131 

2020-03-

16 

Fria Demokraterna Motion - Försäljning av 

Nordmalings Hus AB 

Jonas Wallin 

2019-

000649 

2019-11-

18 

Tillgänglighetsrådet Medborgarförslag - 

Övergångsställe mellan 

Resecentrum och Circle K 

Per Alfheim 

2019-

000568 

2019-10-

22 

Grethel Broman (S) Motion - Utökning av 

öppettider ÅVC 

Per Alfheim 

2019-

000505 

2019-09-

18 

Monica Jonsson (FD) Motion - 

Trygghetsvandringar 

Paula Quinones 

2018-

000641 

2018-11-

26 

Monica Jonsson (FD), Niklas 

Vestermark (V) 

Motion - Från utskott till 

nämnder 

Ulf Månsson 

2018-

000575 

2018-10-

22 

Privat Medborgarförslag - 

Kommunalt 

beredskapslager 

Ulf Månsson 

2018-

000478 

2018-08-

02 

Privat Medborgarförslag - Flytt 

av bostäder  

Torsten Lindqvist 

2018-

000121 

2018-02-

28 

Privat Medborgarförslag - Gratis 

träning och simning för 

äldre och seniorer i 

kommunens lokaler 

Paula Quinones 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-22 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Redovisade ärenden, förutom Medborgarförslag - Flytt av bostäder, handläggs 

vidare.  



 

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag - Flytt av bostäder överlämnas till Nordmalingshus AB och 

förslagsställaren informeras om hanteringen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisade ärenden, förutom Medborgarförslag - Flytt av bostäder, handläggs 

vidare.  

Medborgarförslag - Flytt av bostäder överlämnas till Nordmalingshus AB och 

förslagsställaren informeras om hanteringen. 

______ 
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Rolf Ingemar Sandström  

Grethel Katarina Broman  
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§ 60 Dnr 96819  

Meddelanden 

Följande meddelanden lämnas till kommunfullmäktige 

Beslut om statsbidrag för att stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänst till 

följd av covid-19, Socialstyrelsen 

Information om kvotflyktingar, Migrationsverket 

Information om vidarebosättningsprogrammet, Migrationsverket 

Skrivelse ang. scoutstuga, Nordmaling sjöscoutkår 

_____ 
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§ 61 Dnr 2021-000154 214 

Anmälan av medborgarförslag - Översyn detaljplan för Olofsfors 

bruk 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om översyn av detaljplan för Olofsfors burk har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Översyn detaljplan för Olofsfors bruk, dokid 98612 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

______ 
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