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Närvarande: 

Beslutande 

Madelaine Jakobsson, Centerpartiet 

Petronella Johansson ersätter Alexander Landby Johansson, Centerpartiet 

Kerstin Sjöström, Centerpartiet 

Torbjörn Nygren ersätter Ingemar Sandström, Centerpartiet 

Ann-Kristin Strandman, Centerpartiet 

Inger Sellgren, Centerpartiet 

Jerry Agestedt ersätter Matz Johansson, Centerpartiet 

Gunila Lundström ersätter Tomas Sandström, Centerpartiet 

Anders Jonsson, Centerpartiet 

Staffan Nyblom, Centerpartiet 

Ulf Johansson, Centerpartiet 

Julina Nordberg, Centerpartiet 

Gunnar Hörnlund, Centerpartiet 

Chatarina Gustafsson, Moderaterna 

Jan Persson, Moderaterna 

Anna-Karin Lundberg, Kristdemokraterna 

Jörgen Forsgren, Liberalerna  

Bo Bäck, Sverigedemokraterna ersätter Martin Jansson (-) 

Mikael Larsson, Sverigedemokraterna  

Gert Karlsson, Sverigedemokraterna 

Niklas Vestermark, Vänsterpartiet 

Anna-Britt Coe, Vänsterpartiet 

Monica Jonsson, Fria Demokraterna 

Eleanor Bodel, Fria Demokraterna 

Grethel Broman, Socialdemokraterna 

Billy Moström, Socialdemokraterna 

Anders Olsson, Socialdemokraterna 

Gerd Lindgren, Socialdemokraterna 

Stefan Gustafsson, Socialdemokraterna 

Anders Magnusson ersätter Carin Ahlfeldt , Socialdemokraterna 

Birgit Johansson ersätter Björn Forsberg, Socialdemokraterna 
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§ 1 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.  

_____ 
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§ 2 Dnr 59913  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande Billy Moström (S) ska utses för att justera 

protokollet.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Madelaine Jakobsson (C) och Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte 

ordförande Billy Moström (S).  

_____ 

Särskild anteckning: på grund av sjukdom flyttades justeringstiden från den 24 februari 

till den 28 februari kl.08:00. 
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§ 3 Dnr 59918  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med förändring att 

Demokratiberednings information ej behandlas under sammanträdet då 

Demokratiberedningens ordförande meddelat frånvaro.  

_____ 
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§ 4 Dnr 81613  

Inkomna frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor har inkommit. 

____ 
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§ 5 Dnr 2020-000034 012 

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 2020 som ska 

antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig i 

ärendet och kommunfullmäktiges presidium har därefter lämnat ett förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, kommunfullmäktiges presidium 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 

Förslag - Demokratiberedningens verksamhetsplan 2020 

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Demokratiberedningens verksamhetsplan för 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsplan 2020 för Demokratiberedningen fastställs.   

_____ 

Skickas till: Demokratiberedningens sekreterare (för vidare exp.) 
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§ 6 Dnr 2019-000515 456 

Svar på medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till att 

omfatta även lördagar anmäldes i kommunfullmäktige 2019-10-28§ 198. 

 

Yttrande från GVA-enheten 

Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 

av återvinningscentralen och förslaget skulle innebära en ökad kostnad om 577 500 kr 

per år (för lördagsöppet varje lördag) och ca 145 000 kr per år för lördagsöppet en 

lördag i månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, avfallsingenjör 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 §198 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Protokollsutdrag 2019-10-28 

Medborgarförslag - Lördagsöppet på återvinningscentralen, 2019-09-24 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till de ökade 

kostnader som ett utökat öppethållande skulle innebära. Ev. förändringar av 

öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av återvinningscentralen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget - Lördagsöppet på återvinningscentralen avslås med hänvisning till 

de ökade kostnader som ett utökat öppethållande skulle innebära. Ev. förändringar av 

öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av återvinningscentralen.  

_____ 

Skickas till: frågeställare, renhållningsingenjör 
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§ 7 Dnr 2018-000524 052 

Svar på medborgarförslag - Återvinningens öppettider  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att utöka återvinningscentralens (ÅVC) öppettider till en 

kvällstid i veckan har inkommit till kommunkansliet. Återvinningscentralen har idag 

öppet på måndagar och onsdagar kl 12-19, samt fredagar kl 10-16. 

 

Yttrande från GVA-enheten 

Medborgarförslaget är inte förenlig med den upphandling som genomfördes för driften 

av återvinningscentralen och förslaget om att utöka öppettiderna till en kvällstid i 

veckan skulle innebära en ökad kostnad om 332 500 kr per år.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Tjänsteskrivelse - Återvinningens öppettider  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22 § 117 

Medborgarförslag - Återvinningens öppettider 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Medborgarförslaget – Återvinningens öppettider avslås av kommunfullmäktige med 

hänvisning till de ökade kostnader som ett utökat öppethållande innebär. Ev. 

förändringar av öppethållande behandlas i samband med nästa upphandling av 

återvinningscentralen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget - Återvinningens öppettider avslås med hänvisning till de ökade 

kostnader som ett utökat öppethållande innebär. Ev. förändringar av öppethållande 

behandlas i samband med nästa upphandling av återvinningscentralen.  

_____ 

 

Skickas till: frågeställare, renhållningsingenjör 
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§ 8 Dnr 2020-000058 732 

Interpellation - LOV 

Sammanfattning av ärendet 

Grethel Broman (S) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Madelaine Jakobsson(C): 

"Nordmalings kommun har tecknat avtal med två privata utförare av hemtjänst i 

valfrihetssystemet LOV (lagen om valfrihet). Detta innebär att brukarna själva får välja 

utförare för stöd, vård och omsorgstjänster. 

1. Jag vill veta hur det går till då "Beda" 82 år meddelar att hon vill ha hjälp med 

städning men i övrigt klarar sitt dagliga leverne? 

2. Vad är kostnaden för kommunen till den privata utförarna under 2018? 

3. Vad  skulle den egna kommunens hemtjänst kostat under samma period? 

4. Nytt avtal ska tecknas, när ska det vara klart? " 

 

Svar från Madelaine Jakobsson (C): 

”Jag har fått en interpellation angående hemtjänst och LOV och här följer svaren på de 

ställda frågorna: 

1. Om personen kontaktar kommunen och ansöker om hjälp med städ inleder 

biståndshandläggaren en utredning och ser om personen har de behov som krävs för att 

för få insatsen städ enligt Socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren tar beslut om bifall 

eller avslag utifrån huruvida personen ifråga uppfyller kriterierna eller inte. Sen 

kommunicerar biståndshandläggaren beslutet muntligt samt skickar ett skriftligt beslut 

till berörd person. 

2. LOV-företagen ersätts med 463 kr/h. Kommunens totala kostnad för LOV 2019 

uppgår till 9,5 Mkr. 

3. Verksamheten ska kosta lika mycket. Det vi ser är att den egna verksamheten inte 

ställt om till minskat volymuppdrag så den bild vi nu ser är att kommunens egna 

verksamhet är dyrare. 

Visserligen har den egna verksamheten beredskap för larm för de brukare LOV-

företagen utför hemtjänst hos och det ska ändras i nya avtalet men effektiviteten måste 

också jobbas med. Det finns även en risk att hemtjänsten bär kostnader som avser HSL 

utan tillräcklig ersättning. 

4. Nuvarande avtal är förlängt fram till 1/6 så då ska nytt avtal vara klart”.  
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Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

Interpellation - LOV, Grethel Broman (S) 

 

Yttranden under debatten 

Under interpellationsdebatten yttrar sig Grethel Broman (S), Madelaine Jakobsson (C), 

Niklas Vestermark (V), Monica Jonsson (FD), Chatarina Gustafsson (M), Anna-Karin 

Lundberg (KD) och Jörgen Forsgren (L).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 
Sida 

14(28) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2020-000013 029 

Utökad målgrupp för resebidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-10-01 riktlinjer för resebidrag till studenter. I 

riktlinjerna från 2012 framgår bland annat vilka utbildningar som ger rätt till resebidrag. 

Gällande regelverk bedöms vara i behov av revidering för att möta dagens 

studiesituation. Förslag till nya riktlinjer består dels av en utökning av målgruppen och 

dels av att terminsindelningen upphör. I dag pågår vissa utbildningar under hela året 

vilket innebär att de studenter som pendlar under sommaren exkluderas från att söka 

resebidrag. 

En striktare bedömning av gymnasieelever som fyllt 20 år, som tidigare fått terminskort 

betalat av kommunen, gör att dessa individer bör få möjlighet till resebidrag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Tjänsteskrivelse - Reglemente för resebidrag, ekonomichef 

Reglemente för resebidrag för studerande, ekonomichef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Reglemente för resebidrag avseende studerande antas.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reglemente för resebidrag avseende studerande antas.  

______ 

Skickas till: ekonomichef, barn- och utbildningschef (fk.)  
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§ 10 Dnr 2019-000612 014 

Kollektivtrafikplan 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kollektivtrafikplan 2020-2023 innehåller en trafikbeställning för 2020 samt beskriver 

nuläge och mål för arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Planen revideras och 

antas årligen och skickas sedan till Kollektivtrafikmyndigheten. Planen har skickats på 

remiss till föreningar representerade i Nordmalings kommuns tillgänglighetsråd. 2020 

års plan har uppdaterats enligt gällande miljömål och innehåller vissa ändringar utifrån 

remissvarens innehåll.  

Beslutsunderlag 

Kommentarer, kollektivtrafikssamordnare 

Tjänsteskrivelse - kollektivtrafikplan, kollektivtrafiksamordnare 

Kollektivtrafikplan 2020 - 2023, förslag 

Remissyttrande har inkommit från: Nordmalings astma och allergiförening, SRF 

Nordmaling samt PRO Rundvik 

Inhämtande av yttranden, kollektivtrafiksamordnare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kollektivtrafikplan för 2020 - 2023 antas av kommunfullmäktige. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Gerd Lindgren (S) och Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig i samband med 

kommunfullmäktiges hantering av ärendet. 

 

Förslag till tilläggsyrkande 

Gerd Lindgren (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens förslag till beslut 

"ringbilsturerna som inte går till centralorten bör anpassas till linjelagd kollektivtrafik". 

Madelaine Jakobsson (C) föreslår ett avslag av tilläggsyrkandet och bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

varandra.  
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Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kollektivtrafikplan 2020 - 2023 antas. 

______ 

Reservation: Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S) Anders Olsson 

(S) Stefan Gustafsson (S), Birgit Johansson (S) och Anders Magnusson (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag.  
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§ 11 Dnr 2019-000567 452 

Renhållningsföreskrifter med bilagor för Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har beslutat att obligatorisk utsortering av matavfall ska ske från 2020-03-

01. Detta innebär att de lokala renhållningsföreskrifterna som gäller för Nordmalings 

kommun behöver revideras. Föreskrifterna har ställts ut i minst fyra (4) veckor enligt 15 

kap. miljöbalken. Inga synpunkter har inkommit under utställningsperioden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 § 144 

Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör 

Förslag till revidering av de lokala renhållningsföreskrifterna inkl. bilagor för 

Nordmalings kommun som ska gälla från 2020-03-01 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Renhållningsföreskrifter med bilagor 1-5 antas av kommunfullmäktige.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Renhållningsföreskrifter med bilagor 1-5 antas.  

_____ 

Skickas till: renhållningsingenjör 
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§ 12 Dnr 2019-000603 168 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett 

handlingsprogram för skydd mot olyckor som gäller för fyra (4) år. 

Räddningstjänsten har upprättat ett förslag på ett nytt handlingsprogram för tiden 2020-

2023. 

Det nya förslaget till handlingsprogram har lämnats som remiss till Länsstyrelsen 

Västerbotten och närliggande kommuner. Remissinstanserna har inte inkommit med 

några synpunkter.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, räddningschef 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor, räddningschef 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020- 

2023.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020- 2023 antas.   

_____ 

Skickas till: räddningschef 
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§ 13 Dnr 2020-000022  

Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 

krisberedskap. 

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från LEH, FEH 

och kommunallagen. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 

kap 5.3 har MSB och SKR fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i 

styrdokumentet. 

Tf. socialchef i Nordmalings kommun har på uppdrag av beredskapssamordnaren i 

kommunen utformat ett styrdokument för krisberedskap och detta dokument 

överlämnas härmed för politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse-Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 tf. socialchef  

Styrdokument för krisberedskap 2020-2023, tf. socialchef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 antas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Styrdokument för krisberedskap 2020-2023 antas. 

_____ 

Skickas till: btr. räddningschef 
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§ 14 Dnr 2020-000021  

Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1 § föreskrivs att: 

”Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, 

för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 

händelser.” 

Beredskapssamordnaren i kommunen har utformat en ledningsplan, informationsplan 

samt reglemente för krisledningsnämnden som tillsammans utgör Plan för allvarliga 

och extraordinära händelser och denna överlämnas härmed för politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Tjänsteskrivelse - Plan för allvarlig och extraordinära händelser 2020 - 2023, btr. 

räddningschef 

Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2020-2023, btr. räddningschef 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta Plan för allvarliga och extraordinära händelser för  

Nordmalings kommun 2020-2023. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Plan för allvarliga och extraordinära händelser för Nordmalings kommun 2020-2023 

antas. 

_____ 

Skickas till: btr. räddningschef 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 15 Dnr 2020-000060 739 

Upphävande av beslut (kf 2019-06-24) Ankaret till Viken B med 

anledning av förslag till ny genomförandemodell 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att flytta Ankaret till Viken 2019-06-24. I förhandling 

presenteras att Ankaret ska flytta till Viken B på Strandholmen, samt att personal som 

har sin grundtjänst på Ankaret flyttas till Viken B.  

Sedan beslutet togs har nya omständigheter som påverkar implementeringen av beslutet 

synliggjorts. Krav på ytterligare besparingar har fattats, antalet boendeplatser på 

Ankaret har minskat till tre (3), Viken B används som evakueringsavdelning för den del 

av Strandholmens särskilda boende som drabbats av vattenskada samt att volymerna i 

övriga delar av särskilt boende på Tallbacken och Strandholmen tillåter inflyttning av 

de tre (3) brukarna från Ankaret. På grund av dessa omständigheter behöver en ny 

genomförandemodell tas fram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 

Protokollsutdrag 2020-02-13 

MBL-protokoll, 2019-09-16 

Protokollsutdrag 2019-06-24 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

Upphäva beslutet 2019-06-24 § 150 om flytt av Ankaret till Viken B, del av beslut 

2019-224-042  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet 2019-06-24 § 150 om flytt av Ankaret till Viken B, del av beslut 2019-224-

042, upphävs. 

_____  

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 16 Dnr 2018-000499 029 

Svar på motion - Policy för mutning och bestickning 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om behovet av en policy för hantering av mutning och bestickning väcktes 

av Monica Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Cariné Ahlfeldt (-) och Inger Israelsson (-) 

i kommunfullmäktige 2018-09-06. Ärendet utreds av kommunchef och bereds av 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Tjänsteskrivelse - Policy för mutning och bestickning 

Protokollsutdrag 2018-09-06 

Motion - Policy för mutning och bestickning 

 

Kommunstyrelens förslag till beslut 

Motionen - Policy för mutning och bestickning bifalles av kommunfullmäktige med 

tillägget att en policy gällande mutning och bestickning tas fram senast under 2021. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen - Policy för mutning och bestickning bifalles med tillägget att en policy 

gällande mutning och bestickning tas fram senast under 2021. 

_____ 

Skickas till: kommunchef (fördela uppdraget), kommunsekreterare 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2019-000437 024 

Svar på motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäldes 2019-09-23 i kommunfullmäktige av Anna-Britt Coe (V) 

och Niklas Vestermark (V). 

” Nordmalings kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation med stora 

besparings- eller snarare nedskärningskrav. Kommunstyrelsen och slutligen 

kommunfullmäktige har redan beslutat om en del åtgärder, en hel del märkliga 

prioriteringar och en del fullständigt nödvändiga. Däremot är det märkligt att vi alla 

förtroendevalda politiker och högst ansvariga inte är med och delar bördan. Att politiker 

inte själva är med och bidrar till att kommunens kärnverksamheter och andra viktiga om 

än inte lagstadgade verksamheter som bl.a. öppen förskola får finnas kvar. 

Det vore rimligt att politikerarvodena som höjdes i slutet av 2018 återgår, de borde 

aldrig höjts då det redan då stod klart att Nordmalings kommun får ett mycket dåligt 

ekonomiskt årsresultat. 2019-årsresultat verkar inte mycket bättre och i skrivandets 

stund har långt ifrån tillräckligt många åtgärder satts in för att säkerställa en budget i 

balans.  

Det är också en viktig signal till medborgarna att deras förtroendevalda tar denna 

situation på stort allvar, istället för att våra egna arvoden skulle höjas och bestå när i 

princip allt annat drabbas av besparingar. Politikerföraktet växer i Sverige och 

Nordmalings politiker bör gå i bräschen för att demokratin ska ha fortsatt förtroende 

hos de vi företräder. 

Om majoriteten som förfäras inte är villig att gemensamt ta ansvar för tidigare 

ekonomiskt utfall likväl kommande, vill vi här med upplysa om varje enskild ledamots 

möjlighet att avstå arvode. 

Därför yrkar Vänsterpartiet att politikerarvodena sänks till att motsvara nivån år 2018 

innan det senaste arvodesreglementet antogs. ”  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-03 

Beräkning av arvodessänkning till 2018-års nivå, dokid 90630 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-23 § 178 

Motion - Sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen om sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå avslås av kommunfullmäktige. 

Arvodesreglementet revideras inför varje ny mandatperiod.  

 

Yttrande under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) och Madelaine Jakobsson (C) yttra sig i samband med 

fullmäktiges hantering av ärendet.  

 

Yrkande under sammanträdet  

Niklas Vestermark (V) yrkar bifall till motionen. 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två (2) förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja- Madelaine Jakobssons (C) förslag att bifall kommunstyrelsens förslag till beslut 

Nej – Niklas Vestermark (V) förslag att bifalla motionen 

 

Omröstningsresultat 

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Madelaine 

Jakobssons (C) förslag, se omröstningsbilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen om sänkta politikerarvoden till 2018-års nivå avslås. 

Arvodesreglementet revideras inför varje ny mandatperiod.  

_____ 

Reservation: Niklas Vestermark (V), Anna-Britt Coen (V), Monica Jonsson (FD) och 

Eleanor Bodel (FD) reserverar sig till förmån för Niklas Vestermarks förslag med 

följande motivering "I tuffa ekonomiska tider bör politiker ta ansvar och dela börda, 

och inte prioritera sina egna arvoden." 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr 2020-000040 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år, 2020 

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.  

2018-10-26 Privat Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser vid Nordmalings 

resecentrum 

2018-10-22 Privat Medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager 

2018-09-13 Privat Medborgarförslag - Önskan om en bubbelpool  

2018-08-02 Privat Medborgarförslag - Flytt av bostäder  

2018-02-28 Privat Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och 

seniorer i kommunens lokaler (återremitterat av AU nov 2019) 

2018-02-01 Privat Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Olofsfors  

2019-02-05 Fria Demokraterna, Motion – Folkhälsoplan 

2018-11-26 Fria Demokraterna, Vänsterpartiet , Motion - Från utskott till nämnder 

2018-03-05 Monica Jonsson (-), Tomas Johansson (-), Carine Ahlfeldt (-), Inger 

Israelsson (-), Motion - Samverkan mellan BU och SU 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Protokollsutdrag 2020-02-03 § 158 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Medborgarförslaget – Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 

avskrivs då ärendet redan behandlats som en del av en genomförd större 

utredning. 

2. Medborgarförslaget - Trafikssäkerhet i Olofsfors avskrivs i och med att ärendet 

är anmält till ansvarig myndighet, Trafikverket, genom den sk. bristlistan. 

3. Motion - Samverkan mellan BU och SU avskrivs, i och med att detta redan är 

genomfört. 

4. Övriga redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.    



 

Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Medborgarförslaget – Fler parkeringsplatser vid Nordmalings resecentrum 

avskrivs då ärendet redan behandlats som en del av en genomförd större 

utredning. 

2. Medborgarförslaget - Trafikssäkerhet i Olofsfors avskrivs i och med att 

ärendet är anmält till ansvarig myndighet, Trafikverket, genom den sk. 

bristlistan. 

3. Motion - Samverkan mellan BU och SU avskrivs, i och med att detta 

redan är genomfört. 

4. Övriga redovisade medborgarförslag och motioner handläggs vidare.    

_____ 

Skickas till: berörda handläggare och motionärer/frågeställare 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 19 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2020 uppgår 

till 17 personer, Migrationsverket 2019-12-03 

Hälsoskyddskontroll av Pepparkakan förskola på fastigheten Nyåker 2:143, 

Nordmalings kommun. Inspektionen fokuserade på inomhusmiljö, egenkontroll kring 

allergier och arbetet med giftfri förskola. SB 2019-428 

Tillsyn av rökfria miljöer på Gräsmyr skola, Gräsmyr 3:32, Nordmalings kommun, 

Sb2019-501 

Tillsyn av rökfria miljöer på förskolan Bullen, Lögdeå 16:1, Nordmalings kommun, 

SB2019-500 

Kontrollrapporter: 

Hälsoskyddskontroll av Skogsdungens förskola på fastigheten Hinden 2, Nordmalings 

kommun , SB 2019-443 

Hälsoskyddskontroll av Speldosan förskola på fastigheten Skolan 1, Nordmalings 

kommun Hälsoskyddskontroll av Förskolan Rödhaken på fastigheten Korpen 5, 

Nordmalings kommun, SB 2019-446  

Miljö- och hälsoskyddskontroll av Förskolan Tulpanen på fastigheten Biet 1, 

Nordmalings kommun, 2019-0283 (MR) 

Avslutande av tillsynsärende förskolan Tulpanen, SB 2019-283. Med anledning av den 

information som inkommit från energi-ingenjör Erik Larsson avslutas tillsynsärendet. 

 

Rapport, Plattform, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i kontaktyrken, Umeå 

kommun, dokid 90740 

Utskick gällande beslut om skolpeng till enskilda huvudmän från Engelska skolan, 

dokid 89973 

Meddelande om fastställt slutligt statsbidrag för kommande bidragsår gällande maxtaxa 

inom förskola och fritidshem från Skolverket, dokid 90232 

Skolinspektionen informerar om kommande kvalitetsgranskning av undervisningen av 

svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande 

nivå. Granskningen kommer ske under våren 2020, dnr 2019-681-615 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Kulturrådet har godkänt redovisningen av bidrag för Skapande skola för läsåret 

2018/2019, dnr 2019-685-611 

_____ 

      

      

 

 


