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Närvarande: 

Beslutande 

Madelaine Jakobsson (C) 

Ingemar Sandström (C), ordförande 

Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann- Kristin Strandman (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Matz Johansson (C) 

Torbjörn Nygren (C) ersätter Tomas Sandström (C) 

Inger Sellgren (C) 

Jerry Agestedt (C) ersätter Anders Jonsson (C) 

Kent- Olov Olsson (C) ersätter Staffan Nyblom (C) 

Ulf Johansson (C) 

Gunila Lundström (C) ersätter Julina Nordberg (C) 

Gunnar Hörnlund (C) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Jan Persson (M), 2:a vice ordförande 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Jörgen Forsgren (L) 

Mikael Larsson (SD) 

Gert Karlsson (SD) 

Bo Bäck (SD) ersätter Martin Jansson (SD) 

Per Lundberg (V) ersätter Niklas Vestermark (V) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S), 1:e vice ordförande 

Anders Olsson (S) 

Gerd Lindgren (S) 

Birgit Johansson (S) ersätter Stefan Gustafsson (S) 

Carin Ahlfeldt (S) 

Björn Forsberg (S) 

Monica Jonsson (FD) 

Tomas Johansson (FD) ersätter Eleanor Bodel (FD) 

 

 

Övriga 

Bertil Löweneke (M), ordförande demokratiberedningen § 185 

Jonas Wallin, ekonomichef, § 187 

Ulla-Maj Andersson (S), ordförande revisionen, § 187 
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§ 182 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.  

_____      
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§ 183 Dnr 59919  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 31 oktober 

kl. 14:00.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S) och Anna-Karin Lundberg (KD) väljs att justera protokollet jämte 

ordförande Ingemar Sandström (C) torsdagen den 31 oktober kl.14:00 på 

kommunkontoret. 

_____ 
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§ 184 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Kommunfullmäktige godkänner att föredragningslistan fastställs med tillägg av 

information från Demokratiberedningen samt anmälan av följande två (2) motioner; 

Motion- Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) samt Motion - Ändrade 

öppettider ÅVC.  

_____ 
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§ 185 Dnr 78485  

Information från demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens ordförande Bertil Löweneke (M) informerar om den 

kommande demokratidagen på Oasen den 26 november kl. 18:00 – 20:00, med 

inriktning seniorers inflytande i Nordmalings politik nu och i framtiden.       

_____      
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§ 186 Dnr 2018-000477 332 

Svar på medborgarförslag - Skatepark 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att bygga en skatepark centralt i 

Nordmaling. 

Handläggande tjänsteperson, kultur- och fritidschef, betonar att det är ett bra förslag och 

att samlingsytor som uppmanar till rörelserikedom är något att sträva efter. Med 

anledning av det rådande ekonomiska läget så föreslår hon dock ett avslag av 

medborgarförslaget 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-14 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-06 § 99 

Medborgarförslag - Skatepark 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Nordmalings kommun tackar XXX för ett bra medborgarförslag. Tyvärr finns det i 

dagsläget inte medel i budget att bygga en skatepark. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig i samband med fullmäktiges hantering av ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommun tackar XXX för ett bra medborgarförslag. Tyvärr finns det i 

dagsläget inte medel i budget att bygga en skatepark. 

_____ 

Skickas till: förslagsställaren, kultur- och fritidschef 
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§ 187 Dnr 2019-000500 042 

Delårsrapport januari - augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för tertial  2019. Av 

delårsrapporten framgår att Nordmalings kommun efter åtta månader redovisar ett 

negativt resultat på -8,8 Mkr. Jämfört med samma period 2018 har resultatet försämrats 

med -3,9 Mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 3,7 procent jämfört 

med 2018 medan verksamhetens nettokostnader ökar med 4,9 procent jämfört med 

2018. 

Allmänna utskottet visar en negativ avvikelse på -2,8 Mkr jämfört med budget, sociala 

utskottet en negativ avvikelse på -10,9 Mkr och barn och utbildningsutskottet en 

negativ avvikelse på -3,3 Mkr. 

Sektorernas resultatavvikelse för redovisningsperioden är -16,9 Mkr och detta är den 

enskilda orsaken till den kraftiga resultatförsämringen. Låga finansiella kostnader, 

högre finansieringsgrad av pensionskostnaderna samt något högre generella statsbidrag 

än budget stärker dock upp det negativa resultatet något. 

Beslut om resultatstärkande åtgärder har fattats och under hösten pågår arbetet med att 

verkställa besluten och följa resultatutvecklingen under resterande del av 2019. 

Helårsprognosen för kommunens resultat är ett underskott på -21,7 Mkr, Det beräknade 

resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål ej i något avseende kommer 

uppfyllas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Protokollsutdrag 2019-09-30 

Protokollsutdrag 2019-10-01 

Protokollsutdrag 2019-10-03 

Förslag - Delårsrapport 2019 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport jan – augusti 2019.  
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Yttrande under sammanträdet 

Med fullmäktiges godkännande presenterar ekonomichef Jonas Wallin delårsrapporten. 

I samband med fullmäktiges hantering av ärendet yttrar sig revisonens ordförande Ulla-

Maj Andersson (S), Madelaine Jakobsson (C), Tomas Johansson (FD), Kerstin 

Sjöström (C) och Gert Karlsson (SD). 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD) yrkar på en återremiss av delårsrapporten med motivering 

”utifrån att inte någon form av beskrivning på åtgärder för att återställa balanskravet i 

delårsrapporten finns med vilket kommunallagen säger”. 

Kerstin Sjöström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande redovisar att han först kommer att pröva frågan om återremiss,  innan 

frågan om godkännande av delårsrapport enligt kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet enligt 

Tomas Johanssons (FD) förslag.  

Ordförande finner genom acklamation att ärendet ej ska återremitteras. 

 

Omröstning begärs 
Ja- röst för att ej återremittera ärendet 

Nej-röst för återremittering av ärendet  

 

Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster mot 5 nej-röster  (se omröstningsbilaga 1) konstaterar ordförande att 

ärendet ej återremitteras. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport jan – augusti 2019 godkänns. 

_____ 

Reservationer: Tomas Johansson (FD) och Monica Jonsson (FD) reserverar sig till 

förmån för eget förslag, Gert Karlsson (SD), Mikael Larsson (SD) och Bo Bäck (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

Skickas till: ledningsgrupp 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
Sida 

12(32) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 2019-000209 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019 

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 kommunstyrelsen 2019-10-14 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS, 2019-08-31      

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut överlämnas till kommunfullmäktige enligt 28 h § 

LSS.      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut  enligt LSS redovisas och läggs till handlingarna.   

_____ 

 Skickas till: socialchef    

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
Sida 

13(32) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2019-000486 179 

Redovisning av egenkontroll av lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

Sammanfattning av ärendet 

I handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska 

kommunen ange mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor. Genom 

egenkontroll av dessa mål ska kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som 

bedrivs utifrån LSO. Länsstyrelsen begär nu en redogörelse av kommunens 

egenkontroll som ska fastställas av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-10-14 

Tjänsteskrivelse, räddningschef, 2019-10-08 

Redovisning svarsformulär - Redovisning av egenkontroll av lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor, räddningschef, 2019-10-08  

Begäran om egenkontroll, Länsstyrelsen Västerbotten, 2019-09-06 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa redovisningen av 

egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

fastställs.    

_____ 

Skickas till: vasterbotten@lansstyrelsen.se ange dnr 456-3601-2019 
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§ 190 Dnr 2019-000554 042 

Interpellation - Ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): 

”Kommunen gjorde ett negativt resultat 2018 på drygt 10 miljoner. Vid årets 

delårsbokslut pekar prognosen på ett underskott på 27,1 miljoner Detta är alarmerande 

då vi totalt, på dessa två år, visar på ett underskott på ca 40 miljoner som ska återställas 

under de närmaste tre åren. 

 

Undertecknad tycker inte att majoriteten tar detta på allvar. 

 

En del av behoven för en ekonomi i balans 2020 skulle beslut tas i juni 2019. Förslag på 

Nedskärningar togs fram och uppgick till 27 miljoner.  Vid mötet beslutades om ca 14 

miljoner Förslag på resterande belopp på ca 13 miljoner skulle presenteras under 

hösten. 

 

Utifrån detta några frågor: 

 

1. När ska beslut tas av de resterande 13-14 milj. som ej togs i juni 2019? 

 

2. Vi har ett återställningskrav för underskottet på 10,7 milj. för 2018.  Det innebär 

ca 3,5 miljoner som ska ske i år Klarar kommun detta i så fall hur? 

 

3. Majoriteten måste ta fram förutsättningar för nedskärningarna för de som ska 

återställas (3,5 milj. från 2018, 10 milj. från 2019 = 13,5 milj.) Detta för att de 

nedskärningar som måste göras för att få en budget i balans 2020 kan klargöras 

inför budgetförhandlingar. När sker detta? 

 

4. Är du som Kommunalråd tillsammans med övriga i majoriteten beredd och klar 

över vilka prioriteringar som måste göras. Ge några exempel!” 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson (C), lämnar följande svar: 

”Det jobbas för fullt med de besparingsbeslut som är fattade. Ett arbete fortgår nu i att 

se vad som kan och ska göras framöver för att nå budget i balans, här måste också de 

pengar som kommer i utjämningssystemet räknas med. Majoriteten tar absolut detta på 

största allvar, att påstå något annat är felaktigt. I delårsbokslutet visade prognosen -21,7 
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miljoner, inte -27,1 miljoner, fortfarande alldeles för mycket minus men vi måste prata 

om rätt siffror. 

2018 års resultat ska vara återställt senast 2021 och 2019 års resultat ska vara återställt 

senast 2022. Når kommunen positiva resultat enligt budget 2020-2022 kommer 

resultaten ha återställts. För att nå dit kommer det dock kräva ytterligare tuffa beslut 

och vi står inför stora utmaningar i detta. 

Budgetramarna för 2020 är redan beslutade. Det som kommer krävas under 

verksamhetsåret är åtgärder som sänker kostnaderna och det kommer vara en löpande 

process under året. Budgetberedningen inför 2021 startar redan i december 2020 och 

där kommer prioriteringar utifrån det ekonomiska läget att utredas. 

Jag anser absolut att vi är beredda att göra det som krävs, det handlar dock också om att 

vara smarta, tänka långsiktigt och både gasa och bromsa i olika lägen. Den 

genomlysning som är gjord inom socialas verksamhetsområde är ett exempel där nu en 

handlingsplan tas fram för att minska kostnaderna, alla de besparingsbeslut som togs i 

juni är ett annat exempel och detta arbete kommer fortsätta framöver. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Tomas Johansson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Tomas Johansson (FD) och Madelaine 

Jakobsson (C). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas när ingen fler begärt ordet. 

_____      
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§ 191 Dnr 2019-000553 790 

Interpellation - Genomlysning av socialtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): 

”Vid kommunstyrelsen den 14 oktober släpptes genomlysningen som gjorts av en 

konsult. Under kommunstyrelsen sa kommunalrådet att inga diskussioner om 

genomlysningen [skulle ske] eftersom det var verksamhetsfrågor. Då det i denna 

genomlysning pekades både på ekonomiska förutsättningar och arbetsmiljöproblem 

undrar jag följande. 

1. Visst är det väl politiken som styr och ger förutsättningar för verksamheten? 

2. Det är väl Kommunalrådet som är ytterst ansvarig för ekonomi? 

3. Ansvaret för arbetsmiljön ligger väl också på kommunalrådet? 

4. I genomlysningen påpekas det att en strukturell förändring skulle minska kostnaden 

med ca 10 milj. Är det något som Kommunalrådet och majoriteten kan tänka sig att 

följa?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson, ger följande svar på 

interpellationen: 

1. ” Ja, det är den politiska församlingen som styr och ger förutsättningar för 

verksamheten. Jag sa aldrig att vi inte ska diskutera genomlysningen, men under mötet 

den 14/10 var det ett informationsärende. Jag fick frågan om detta skulle till 

kommunfullmäktige och då sa jag nej, då det är en verksamhetsfråga som 

kommunstyrelsen är ansvarig för. Ärendet kommer tillbaka till kommunstyrelsen i 

november då det kommer presenteras en handlingsplan utifrån genomlysningen och då 

räknar jag med diskussioner kring hela denna fråga innan beslut fattas. 

 

2. Jag är inte själv ytterst ansvarig utan det är hela kommunstyrelsen som är det.  

 

3. Ansvaret för arbetsmiljön ligger också hos kommunstyrelsen. 

 

4. Jag vill vänta på att verksamheten tar fram sin handlingsplan utifrån rapporten innan jag 

uttalar mig om specifika förslag i den, den siffra från underlaget som jag tror du syftar 

på angående en omorganisation är 5-10 miljoner och med tanke på att vi i våras valde 
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att inte gå vidare med besparingsförslagen som berörde Juliagården och Tobiasgården 

så känns det rätt inaktuellt även i dagsläget.” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Tomas Johansson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson 

(C) och Kerstin Sjöström (C). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas när ingen fler begärt ordet.      

_____ 
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§ 192 Dnr 2019-000555 001 

Interpellation - Gå tillbaka till nämnder 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Monica Jonsson (FD:) 

”I detta läge så är kommunstyrelsen den yttersta beslutsfattande nämnden i 

Nordmalings kommun. Vi är av den åsikten att det inför nästa år behövs en 

omvärdering kopplad till hur vi idag har vårt system med utskott, vi ser tendenser till ett 

allt mer toppstyrd kommun. Vi är av den åsikten att vi bör titta på hur vi ska styra 

kommunen, speciellt i detta ekonomiska läge, vi behöver tydligare fördelat ansvar ner i 

organisationen.” 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson, ger följande svar på 

interpellationen:  

”Jag ser inte att det skulle påverka det ekonomiska läget eller arbetet med ekonomin att 

återgå till nämnder, vi hade varierade ekonomiska resultat även då vi hade en 

nämndsorganisation istället för en utskottsorganisation. Att ändra organisation är också 

ett tidskrävande arbete. Vikten av att det ekonomiska arbetet sker ute i varje verksamhet 

är stor och varje verksamhet har ett eget ansvar för att hålla budget.” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Monica Jonsson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

      

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Monica Jonsson (FD),  Madelaine Jakobsson 

(C), Tomas Johansson (FD), Anna-Karin Lundberg (KD) och Jörgen Forsgren (L). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas när ingen fler begärt ordet. 

_____      

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 193 Dnr 2019-000552 001 

Interpellation - Uppföljning arbetsmarknadsenheten 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Monica Jonsson (FD): 

”Arbetsmarknadsenheten som verksamhet är inte en verksamhet som kommunen måste 

bedriva, den är frivillig. Utifrån det ekonomiska läget så önskar jag några svar på några 

uppföljningssiffror. 

1. Hur ser antalet anställda ut idag? 

2. Hur finansieras respektive tjänst? 

3. Då de som skrevs in under etableringstiden i form av extra tjänst, som nu är 

bortplockad från Arbetsförmedlingen, vart finns samtliga av deras försörjning idag?  

4. Hur många totalt har varit i verksamheten? 

5. Hur många finns idag inskrivna i verksamheten? 

6. Hur ser du på verksamhet som inte är lagstadgad, kopplad till budgetunderskottet.” 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson, ger följande svar på 

interpellationen: 

1. ” De anställda på arbetsmarknadsenheten är som följer:  

- Chef 

- Arbetskonsulent/terapeut 

- Arbetskonsulent 

- Utbildningskordinator/ studie- och yrkesvägledare 

- Företagskordinator 

- Arbetshandledare Repa 3st (minskat från fyra till tre under 2019) 

-      Offentligt skyddade anställningar (OSA) 7st 

2. 

Så här finansieras tjänsterna:  

- Chef – skattefinansierad 

- Arbetskonsulent/terapeut - skattefinansierad  

- Arbetskonsulent - finansierad på 75% från Samordningsförbundet, 25% 

skattefinansierad  

- Utbildningskoordinator/studie - och yrkesvägledare - projektfinansierad från 

Integrationsenheten 2018-2019, övergår till skattefinansierad 2020 enligt beslut i 

kommunstyrelsen 2019-10-14. 

- Arbetshandledare Repa - skattefinansierade  
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- Offentligt skyddade anställningar - statligt finansierade på 75%, 25% 

skattefinansierade 

- Företagskoordinator -projektfinansierad 2018-2019 genom statsbidrag från 

Delegationen Unga i Arbete (DUA), från och med 2020 avses tjänsten 

finansieras via Arbetsförmedlingen i form av ett projekt  

 

3. 

Inga personer som erbjöds extratjänster var inskrivna i etablering.  

De personer som har innehaft extratjänster under 2017, 2018 och delvis 2019 hade sin 

försörjning via jobb- och utvecklingsgaranti i kombination med försörjningsstöd, då 

många av dessa nyss hade avslutat sin etableringstid. Vi har även haft personer med 

extratjänst som inte tidigare hade försörjningsstöd.  

 

Vi hade 32 personer med extratjänst och av dem har: 

- Fyra personer gått vidare till arbete  

- 15 personer har gått till studier (SFI eller grundläggande vuxenutbildning eller 

yrkesutbildning, två personer studerar med studiemedel från CSN) 

- Tre personer har gått vidare till studier som lett till arbete  

- Två personer har flyttat  

- Två personer är föräldralediga  

- Sex personer är arbetssökande  

- Två av ovanstående är fortfarande anställda i extratjänst.  

 

I dagsläget är det 13 av de 32 som hade extratjänster som har sin försörjning genom 

jobb 

och utvecklingsgarantin i kombination med försörjningsstöd. Det innebär att 60% som 

haft extratjänst har kommit närmare i form av studier eller har etablerat sig på 

arbetsmarknaden. 

4. 

AME har arbetat i fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, 

Försäkringskassan och hälsocentralen gällande ca 85 personer. Det handlar om 

individer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Utöver detta så har 

utbildningskoordinator sedan start i januari 2018 till idag handlagt 335 ansökningar 

till vuxenutbildning, vilket innebär vägledningssamtal med en stor del av dessa 

personer. Utbildningskoordinator har även funnits med vid inskrivningssamtal med 

elever inför SFI för att fånga upp utbildningsbakgrund samt utbildningsbehov i ett 

tidigt skede. AME jobbar också med personer som söker kontakt utan att vara i behov 

av fördjupad samverkan. Exempel på det är personer som vill ha hjälp att skriva CV 

och/eller personligt brev, behöver stöd vid anställningsintervjuer, behöver hjälp med 

inskrivning via webben på Arbetsförmedlingen, behöver hjälp med 

myndighetskontakter, hjälp med CSN, hjälp med att söka jobb. AME ordnar också 
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rekryteringsmässa i samarbete med Arbetsförmedlingen inför sommaren, samarbetar 

med äldreomsorgen gällande sommarrekrytering, gör studiebesök med individer inom 

utbildningar, hjälper nyinflyttade med kontakter vid jobbsökande etc. 

 

5. 42 personer är idag inskrivna hos AME via fördjupad samverkan. Uppdragen är 

varierande utifrån individernas behov och kan bestå av att utreda arbetsförmåga, ordna 

praktikplats, social rehabilitering pga psykisk ohälsa mm. Utöver dessa är sju personer 

anställda på OSA och har sin arbetsplats på Repa. Sedan är det viktigt att komma ihåg 

att AME:s uppdrag är betydligt större än arbetet med fördjupad samverkan. Detta 

innebär att finnas till för alla mellan 16-64 år, både personer födda i Sverige och 

utomlands. Dessa blir inte per automatik inskrivna i verksamheten då de inte kräver 

fördjupad samverkan mellan flera parter. Det betyder att verksamheten har arbetat 

med ytterligare 80-100 individer som inte är inskrivna, men i behov av verksamhetens 

kompetens och stöd för att närma sig arbetsmarknaden och på sikt bidra till sin egen 

försörjning. 

 

6.   AME:s verksamhet är oerhört viktig för kommunen, i och med de förändringar som 

sker då det gäller Arbetsförmedlingen så är verksamheten än viktigare. Det är ju inte 

klart ännu vilka som kommer kunna vara aktörer som arbetsförmedlare då allt är klart, 

men möjligheten finns att kommunen kommer kunna ta ett ännu större ansvar och då 

kommer AME kunna spela en roll även där. Att få människor i sysselsättning är 

avgörande för kommunens ekonomi så jag tror att det vore förödande att fundera på 

att ta bort en sådan här verksamhet, lagstadgad eller ej.” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Monica Jonsson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

  

Yttrande under sammanträdet 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Monica Jonsson (FD), Madelaine Jakobsson 

(C), Grethel Broman (S), Gert Karlsson (SD), Jörgen Forsgren (L) och Gunnar 

Hörnlund (C).     

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas när ingen fler begärt ordet. 

_____  
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§ 194 Dnr 2018-000463 809 

Svar på motion - Kulturplan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion inkom under föregående mandatperiod från dåvarande ledamöter 

Monica Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Carine Ahlfeldt (-) och Inger Israelsson (-). 

" Kultur skapas i möten mellan människor och utvecklas i ett tillåtande och öppet 

klimat, det kan vara livsstilar, olika åldersgrupper och deras arenor för möten, samt 

allehanda olika inslag av kultur i ett alltmer kulturellt Nordmaling.   

Vi känner att vi behöver denna typ av plan för att synliggöra målgrupperna och deras 

olika behov. Man bör även i denna plan ta hänsyn till både jämställdhet och 

tillgänglighet. 

Allmänkulturen har till uppgift att stärka denna arena, vilket vi menar saknar en tydlig 

plan för hur detta ska växa i vår kommun.  

Denna plan ska kopplas till de övriga tagna styrdokumenten som finns i kommunen, så 

som: Nordmalings kommuns vision, Västerbottens läns kulturplan, biblioteksplanen 

samt barnkonventionen. 

Förslag till beslut: att Nordmalings kommun tar fram en kulturplan detta för perioden    

2019 – 2022.”  

 

Handläggande tjänsteperson, kultur- och fritidschef, tillstyrker förslaget med tillägget 

att även en fritidsplan bör inrymmas i planen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-14 

Svar på motion, tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-06 § 101 

Motion - Kulturplan, Monica Jonsson (FD), Tomas Johansson (FD), Carine Ahlfeldt 

(FD) och Inger Israelsson (FD) 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen Kulturplan bifalles med tillägg att en fritidsplan inryms i samma plan, 

förslagsvis för perioden 2020-2030.  
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Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen Kulturplan bifalles med tillägg att en fritidsplan inryms i samma plan, 

förslagsvis för perioden 2020-2030.   

_____ 

Skickas till: kultur- och fritidschef 
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§ 195 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan kommunfullmäktige fastställde revideringar av kommunstyrelsens reglemente i 

september så har frågan om inkallande av ersättare diskuterats i nämndkansliet.  

Eftersom nämndkansliet inte har arbetstid under helgen när många ersättare behöver 

kallas in (pga. att allmänna utskottet, kommunstyrelsen och fullmäktige sammanträder 

på måndagar) så blir hanteringen mer konsekvent och säker om partierna sköter detta 

själva. I  omkringliggande kommuner sköter partierna inkallandet, inte nämndkansliet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-14 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2019-10-10 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förändringen av kommunstyrelsens reglemente som innebär 

att ersättare  kallas in av partierna efter lista som distribueras via nämndkansliet. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Per Lundberg (V) yttrar sig vid fullmäktiges hantering av ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förändring av kommunstyrelsens reglemente godkänns. Förändringen innebär att  

ersättare  kallas in av partierna efter lista som distribueras via nämndkansliet. 

_____ 

Skickas till: kommunsekreterare, kommunstyrelsen 
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§ 196 Dnr 2019-000502 006 

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för 2019 behöver fastställas. Förslag på sammanträdesdagar har 

upprättats för allmänna utskottet, sociala utskottet, barn- och utbildningsutskottet, 

kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige  

Respektive politisk beslutsnivå (utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige) 

fastställer sina sammanträdesdatum.  

Ev. beslut om ändrade tider under 2019 fattas av ordförande.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2020, kommunkansliet 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesdagar för fullmäktige år 2020 fastställs enligt följande: 

17 februari, 6 april, 22 juni, 28 september, 2 november och 14 december.  

_____      

Skickas till: kommunkansliet 
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§ 197 Dnr 2019-000032 009 

 Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år 

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.  

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2019-10-10 

Dnr Anmäld i 

fullmäktige 

Ärenderubrik 

Medborgarförslag: 
  

2018-000524 2018-10-22 Medborgarförslag - 

Återvinningens öppettider  

2018-000510 2018-10-22 Medborgarförslag - Önskan 

om en bubbelpool  

2018-000478 2018-09-06 Medborgarförslag - Flytt av 

bostäder  

2018-000121 2018-121-812 Medborgarförslag - Gratis 

träning och simning för äldre 

och seniorer i kommunens 

lokaler 

2018-000069 2018-02-12 Medborgarförslag - 

Trafiksäkerhet i Olofsfors 

2017-000487 2017-10-23 Medborgarförslag - Sune 

Jonssons väg 
   

Motion: 
  

2018-000499 2018-09-06 Motion - Policy för mutning 

och bestickning 

2018-000136 2018-04-06 Motion - Samverkan mellan 

BU och SU 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
Sida 

27(32) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Redovisning medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom ett (1) år, 

kommunsekreterare, 2019-10-10      

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare. 

_____      

Skickas till: berörda handläggare/chefer 
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§ 198 Dnr 2019-000515 456 

Anmälan medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att ha återvinningscentralen (ÅVC) öppet en lördag i månaden 

har inkommit 2019-09-23 till kommunkansliet.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
Sida 

29(32) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr 2019-000563 712 

Anmälan av motion - Rädda Öppna förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Niklas Vestermark (V): ”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.” 

      

Beslutsunderlag 

 Motion - Rädda Öppna förskolan, Niklas Vestermark (V)    

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____      
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§ 200 Dnr 88399  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Enkät – lägesbild avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av 

nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande under perioden 1 mars – 31 juli, 

Länsstyrelserna, 2019-09-23 

Projektstöd för dammarna i Olofsfors, Jordbruksverket,  2019-09-23 

Angående Arbetsmiljöverkets kommande inspektion av förskolornas verksamhet, dnr 

2019-425-020 

Riksrevisionen har beslutat att inleda en nationell granskning av undantag från 

skolplikten, dnr 2019-426-610 

Beslut om sammanfattande betyg i NO och SO för åk 6 under läsåret 2019/2020, dnr 

2019-427-611 

Tecknat avtal med Atea, 100 %-klubben som innebär ett arbete att öka it-återtaget, dnr 

2019-506-610 

Beslut om avslag gällande ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 

vid Drottning Blankas gymnasieskola i Umeå, dokid 88871 

Svar med de åtgärder som vidtagits angående Barn- och elevombudets beslut angående 

anmälan enligt kap. 6 skollagen, dnr 2019-095-606 

Inkommen remiss; Remiss Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019xx) om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring 

av  

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 20099) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

(dnr 3.1.1-2019-040498), dokid 88697 

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk 

dödsboförvaltning och gravsättning Viktig information från SKL, cirkulär 1930, dokid 

88538 

Uppdaterade avtal mellan E-hälsomyndigheten och Kommuner och regioner, dokid 

88862 

Information till kommuner som avslagit rekommendationen att delta i 

tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter genom 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), dnr 2019-254-701 

_____      
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§ 201 Dnr 2019-000566 732 

Anmälan av motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD) anmäler följande motion: 

”Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när landsting 

och kommuner låter enskilda personer själva välja vård- och omsorgsutförare bland 

godkända utförare i ett valfrihetssystem. I ett valfrihetssystem är priset fastställt på 

förhand och alla utförare inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för 

samma tjänst. På detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet som de kan 

leverera.” Lagen om valfrihetssystem innebär fri etableringsrätt för alla företag som 

lever upp till de, av kommunen, ställda kvalitetskraven inom omsorgsområdet. Sedan 

får företagen skattemedel från kommunen, för omsorgen, baserat på hur många 

”kunder” de lyckas locka till sig. 

 

Majoriteten införde LOV 2015 och gav på det sättet frivilligt bort kontroll och en hel 

del ekonomiskt ansvar.   

För vem är då detta bra? Valfrihet är, och ska vara en möjlighet men inte till vilket pris 

som helst, detta gör att vi idag i vår kommun har stora problem inom den ekonomi som 

berörs av dubbla kostnader för kommunen, samt att vår egen personal i många fall lever 

i ovisshet. 

Det anser vi inte vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har idag sagt upp LOV avtalet och 

det finns även en genomlysning som pekar på att detta bör upphöra, främst för att klara 

av våra ekonomiska skyldigheter för våra medborgare. 

 

Målsättningen med privatiseringarna av svensk välfärd ”är politisk, snarare än 

ekonomisk”. Man är från borgerligt håll medveten om att det blir dyrare, något annat 

kan majoriteten inte förneka. 

Förslag 

Att avskaffa LOV, i samband med att avtalet nu är uppsagt.” 

      

Beslutsunderlag 

Motion – Upphöra med  LOV, Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD)     

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____      

Skickas till: socialchef 



 

Kommunfullmäktige 
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Anmälan av motion - Utökning av öppettider ÅVC 

Sammanfattning av ärendet 

Grethel Broman (S) anmäler en motion om att återvinningscentralen (ÅVC) i 

Nordmaling ska hållas öppet en gång i månaden för att underlätta för pendlare och 

småbarnsfamiljer att utnyttja ÅVC.      

Beslutsunderlag 

Motion - Utökning av öppettider ÅVC, Grethel Broman (S)      

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen – Utökning av öppettider ÅVC överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

_____      

Skickas till: GVA-ingenjör 

 


