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§§ 20-23 
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Närvarande: 

 

Beslutande 

                      Madelaine Jakobsson (C) §§ 20-31, §§ 33-46 

Alexander Landby Johansson (C) §§ 24-31 §§ 33- 46  

Kerstin Sjöström (C) §§ 20-31, §§ 33-46 

Ingemar Sandström (C), ordförande §§ 24- 46 

Ann-Kristin Strandman (C) §§ 24-31 §§ 33- 46 

Inger Sellgren (C) §§ 24- 46 

Torbjörn Nygren (C) ersätter Tomas Sandström (C) 

Matz Johansson (C) §§ 24- 46 

Anders Jonsson (C) §§ 20-31, §§ 33-46 

Staffan Nyblom (C) §§ 24- 46 

Petronella Johansson (C) ersätter Ulf Johansson (C) §§ 24-31 §§ 

33- 46  

Julina Nordberg (C) §§ 20-31, §§ 33-46 

Gunnar Hörnlund (C)  

Grethel Broman (S) §§ 20-31, §§ 33-46 

Billy Moström (S), ordförande §§ 20-23 samt ledamot §§ 20-31, 

§§ 33-46 

Anders Olsson (S) §§ 20-31, §§ 33-46 

Gerd Lindgren (S) §§ 24- 46 

Birgit Johansson (S) ersätter Stefan Gustavsson (S) §§ 24- 46 

Anders Magnusson (S) ersätter Carin Ahlfeldt (S) 

Björn Forsberg (S) §§ 20-31, §§ 33-46 

Chatarina Gustafsson (M) §§ 20-31, §§ 33-46 

Jan Persson (M) §§ 20-31, §§ 33-46 

Anna-Karin Lundberg (KD) §§ 20-31, §§ 33-46 

Jörgen Forsgren (L) §§ 24- 46 

Bo Bäck (SD) §§ 24- 46 

Gert Karlsson (SD) §§ 24-31 §§ 33- 46 

Mikael Larsson (SD) §§ 20-31, §§ 33-46 

Monica Jonsson (FD) §§ 20-31, §§ 33-46 

Tomas Johansson (FD) ersätter Eleanor Bodel (FD) §§ 20-31, §§ 

33-46 

Niklas Vestermark (V) §§ 20-31, §§ 33-46 

Anna-Britt Coe (V) §§ 20-31, §§ 33-46 

 

 

Övrigt Tomas Blomqvist, VD, Anna-Lena Fomin, kundchef, Vakin § 25 

 Ulf Månsson, kommunchef, § 26 

Jonas Wallin, ekonomichef, § 28 
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§ 20 Dnr 91840  

Upprop  

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs vid mötets öppnande, samt ett kompletterande upprop efter att 

ärendet § 23 ”Möjlighet att delta på distans i sammanträde med kommunfullmäktige” 

har direktjusterats.  

_____ 
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§ 21 Dnr 91841  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordföranden ska utses för att justera dagens protokoll den 14 

april kl. 14:00.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

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

jämte ordförande Billy Moström (S) §§ 20 - 23 och Ingemar Sandström (C) §§ 24 - 46. 

______ 
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§ 22 Dnr 91842  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med förändringen att ärendet val av ledamot och 

suppleant till Carl Wikströms Stiftelse bordläggs till nästa sammanträde. 

_____ 
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§ 23 Dnr 2020-000159 006 

Möjlighet att delta på distans i sammanträde med kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har ett flertal 

kommuner och regioner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 

reglementen. Utformningen av bestämmelserna för både fullmäktige och nämnder har 

gjorts i enlighet med SKL:s publikation ”Reglemente för styrelse och nämnder – ett 

underlag för lokala bedömningar”. 

Kommunallagen (2017:725) anger även att ett fullmäktigemöte måste hållas på en 

fysisk plats i och med att det är reglerat i lagen att detta ska tillkännages.  

Med anledning av rådande situation med restriktioner gällande större folksamlingar och 

risk för smittspridning av coronavirus så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

fattar nödvändiga beslut för att möjliggöra deltagande på distans. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-31 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Promemoria från SKR gällande digitalt deltagande vid kommunala sammanträden, 

SKR 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås beslutar att: 

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ges möjlighet att delta i politiska 

sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och bildöverföring kan 

följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde till sammanträdeshandlingar och att 

mötet även bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet. 

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 

3. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

4. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i 

respektive parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan 

sammanträdet.  
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Tilläggsyrkande under sammanträdet 

Billy Moström (S) föreslår att om ordförande deltar digitalt får ordförande utse någon 

som är fysiskt på plats i sammanträdesrummet att verka i ordförandes ställe vad gäller 

att fördela ordet, ställa proposition och fastställa majoritetsbeslut. Ordförande har 

ansvaret för sammanträdet  och justerar protokollet. 

Billy Moström (S) föreslår även att ärendet direktjusteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande beslut direktjusteras: 

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ges möjlighet att delta i politiska 

sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och bildöverföring kan följas i 

realtid, obehöriga ej ges tillträde till sammanträdeshandlingar och att mötet även 

bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet.  

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 

3. Om ordförande deltar digitalt får ordförande utse någon som är fysiskt på plats i 

sammanträdesrummet att verka i ordförandes ställe vad gäller att fördela ordet, ställa 

proposition och fastställa majoritetsbeslut. Ordförande har ansvaret för sammanträdet  

och justerar protokollet. 

4. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

5. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i respektive 

parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan sammanträdet.  

_____ 

Skickas till: nämndkansli, gruppledare 
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§ 24 Dnr 2020-000162 006 

Möjlighet att delta på distans i sammanträde med kommunstyrelse, 

nämnder och utskott  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en hel del 

kommuner och regioner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 

reglementen. Utformningen av bestämmelserna har gjorts i enlighet med SKL:s 

publikation ”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala 

bedömningar”.  

Med anledning av rådande situation med restriktioner gällande större folksamlingar och 

risk för smittspridning av coronavirus så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

fattar nödvändiga beslut gällande möjlighet att delta på distans. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-31 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Promemoria från SKR gällande digitalt deltagande vid kommunala sammanträden, 

SKR 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås beslutar att: 

1. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, nämnder och utskott ges möjlighet 

att delta i politiska sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och 

bildöverföring kan följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde till 

sammanträdeshandlingar och att mötet även bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet. 

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 

3. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

4. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i 

respektive parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan 

sammanträdet.  
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Tilläggsyrkande under sammanträdet 

Billy Moström (S) föreslår att om ordförande deltar digitalt får ordförande utse någon 

som är fysiskt på plats i sammanträdesrummet att verka i ordförandes ställe vad gäller 

att fördela ordet, ställa proposition och fastställa majoritetsbeslut. Ordförande har 

ansvaret för sammanträdet  och justerar protokollet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, nämnder och utskott ges möjlighet att 

delta i politiska sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och bildöverföring 

kan följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde till sammanträdeshandlingar och att mötet 

även bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet. 

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 

3. Om ordförande deltar digitalt får ordförande utse någon som är fysiskt på plats i 

sammanträdesrummet att verka i ordförandes ställe vad gäller att fördela ordet, ställa 

proposition och fastställa majoritetsbeslut. Ordförande har ansvaret för sammanträdet  

och justerar protokollet. 

4. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

5. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i respektive 

parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan sammanträdet.  

_____ 

Skickas till: nämndkansli, gruppledare 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
Sida 

13(41) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 92016  

Information från Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Blomqvist vd för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) informerar 

tillsammans med kundchef Anna-Lena Fomin om bolagets uppbyggnad och 

verksamhet. Beslut om huruvida Nordmalings kommun avser att gå vidare med en 

bolagisering av vatten- och avfallsverksamheten, samt ingå avtal med Vakin, ska fattas 

av kommunfullmäktige i juni 2020. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

_____      
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§ 26 Dnr 92023  

Kommunchef ger en lägesbild med anledning av coronavirus/covid -19 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Ulf Månsson ger en överblick av smittspridningens framfart i Europa den 

senaste månaden samt Nordmalings kommuns hantering av coronapandemin från den 9 

mars och framåt.  

I Nordmalingskommun är kommunstyrelsen verksam som krisledningsnämnd och 

förvaltningen arbetar med krisfrågor i en förstärkt ledningsgrupp sk. krisledningsgrupp.  

Beredskapssamordnare har tagit fram en pandemiplan för Nordmalings kommun. 

Krisledningsgruppens arbetssätt med lägesrapportering, samordnad kriskommunikation 

och ledningsrummets uppbyggnad redovisas. 

Nordmalings kommun tilldelas under 2020 ett statligt bidrag om 7,3 miljoner kronor för 

att hantera de situationer som uppstår med anledning av pandemin.  

  

Yttrande under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD), Grethel Broman (S), Niklas Westermark (V) och Madelaine 

Jakobsson (C) yttrar sig i samband med informationen.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

_____ 
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§ 27 Dnr 80314  

Information från Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

En presentation av Demokratiberedningens medborgardialog delgavs 

kommunfullmäktige i handlingarna till mötet. Demokratiberedningens ordförande hade 

ej möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Demokratiberedningens sammanställning över medborgardialogen anses delgiven. 

_____ 
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§ 28 Dnr 91843  

Information årsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningens sammanställning av årsredovisning 2019 redovisas 

kommunfullmäktige av ekonomichef Jonas Wallin.  

En sammanfattning av årsredovisning 2019 kan läsas i ärende § 31 Årsredovisning 

2019. 

 

Yttranden under sammanträdet 

Chatarina Gustafsson (M) och Monica Jonsson (FD) yttrar sig i samband med 

information om årsredovisning 2019.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen anses delgiven. 

_____ 
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§ 29 Dnr 91844  

Information revisionsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionens ordförande för mandatperioden 2018 – 2022 Ulla-Maj Andersson (S) 

redogör för 2019 års revisionsberättelse. 

En sammanfattning av revisionsberättelsen för 2019 kan läsas i § 32. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen anses delgiven. 

_____ 
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§ 30 Dnr 91864  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet ajourneras för allmänhetens frågestund som genomförs. 

_____ 
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§ 31 Dnr 2020-000083 042 

Årsredovisning 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har tillsammans ekonomiavdelningen utifrån lagen om kommunal 

redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett 

förslag till årsredovisning 2019. 

 

Resultat 2019 

Resultat 2019 är negativt och uppgår till -13,6 Mkr. Det innebär en resultatavvikelse 

jämfört med budget på -20,9 Mkr. Jämfört med 2018 har kommunen en 

resultatförsämring på -3,3 Mkr som förklaras av att nettokostnaden har ökat i betydligt 

högre takt än skatteintäkter och statsbidrag.  Nettokostnaden ökar 4,4 procent medan 

skatteintäkter och statsbidrag ökar 3,8 procent mellan åren. 

Den främsta orsaken till att nettokostnaderna ökar i hög takt är den kraftiga 

minskningen av verksamhetens intäkter. Minskningen mellan 2018 och 2019 är -

15,7 Mkr eller -11,3 procent och beror uteslutande på lägre riktade statsbidrag. 

Omfattningen av minskade bidrag uppgår till -23,3 Mkr jämfört med 2018. 

Bidragsminskningen beror främst på lägre schablonbidrag samt återsökta medel från 

Migrationsverket. 

Taxor och avgifter ökar 6,6 Mkr mellan 2018 och 2019 och avser främst avfall- och 

VA-verksamheterna. Intäkter avseende lokalhyror ökar 1,1 Mkr mellan åren och beror i 

sin helhet på uthyrning av industrilokaler. 

Verksamhetens kostnader ökar mellan perioderna med 5,2 Mkr eller 0,9 procent. En 

bidragande orsak till den svaga kostnadsökningen beror på att personalkostnaderna 

inklusive pensionskostnader minskar med -5,4 Mkr. 

 Köp av huvudverksamhet ökar med 3,2 Mkr mellan åren och avser främst köp av 

utbildningsplatser inom gymnasieskolan samt externa placeringar inom IFO. Bidrag till 

enskilda samt företag och organisationer ökar med 2,9 Mkr mellan åren, där 

kostnaderna för försörjningsstöd står för 2,5 Mkr av kostnadsökningen. 

Fastighetsrelaterade kostnader som el och fjärrvärme ökar med 1,8 Mkr mellan åren och 

som jämförelse är antalet kvadratmeter något lägre 2019 jämfört med 2018. Reparation- 

och underhållskostnader är något lägre 2019 jämfört med 2018. 

Resultatet innebär ett starkare resultat än den nivån som prognostiserades per 2019-08-

31. Det starkare resultatet beror främst på förstärkningar inom finansförvaltningen av 

engångskaraktär. 
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En mer ingående resultatanalys samt verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllning 

återges i årsredovisningen. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-23 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Årsredovisning 2019, dokid 91770 

Protokollsutdrag 2020-03-09 

Protokollsutdrag 2020-03-10 

Protokollsutdrag 2020-03-11 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019.  

 

Yttrande under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Grethel Broman (S), Kerstin 

Sjöström (C), Gert Karlsson (SD) och Monica Jonsson (FD) yttrar sig i samband med 

fullmäktiges hantering av ärendet. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Grethel Broman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019.  

_____ 

Skickas till: ekonomiavdelningen   
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§ 32 Dnr 2020-000117 042 

Revisionsberättelse för 2019, 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 2019.  

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 2019 års förvaltning. De riktar dock 

anmärkning mot kommunstyrelsen med motivering att kommunstyrelsen inte haft en 

tillräcklig styrning samt intern kontroll av ekonomin 2019. Revisorerna menar vidare 

att kommunstyrelsen inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-31 (kommunstyrelsens yttrande) 

Revisorernas redogörelse, revisorerna 

Revisionsberättelse 2019, revisorerna 

Anmärkning bristande styrning av ekonomin, revisorerna 

Granskning av bokslut och årsredovisning, KPMG  

Rapport grundläggande granskning, KPMG  

Revisionsrapport ekonomistyrning, KPMG  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsberättelsen för 2019 godkänns. 

Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 

_____ 

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

Ann-Kristin Strandman (C), Torbjörn Nygren (C), Anders Jonsson (C), Petronella 

Johansson (C), Julia Nordberg (C), Chatarina Gustafsson (M), Jan Persson (M), Anna-
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Karin Lundberg (KD), Gert Karlsson (SD), Mikael Larsson (SD), Niklas Vestermark 

(V), Anna-Britt Coe (V), Monica Jonsson (FD), Tomas Johansson (FD), Grethel 

Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S), Anders Olsson (S), Björn Forsberg 

 

Skickas till: revisionen 
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§ 33 Dnr 91845  

Inkomna frågor  

Sammanfattning av ärendet 

Av fullmäktiges arbetsordning § 32 framgår att frågor kan ställas av ledamot fram till 

tre (3) arbetsdagar före sammanträdet. I kommunallagen 5 kap. § 55 tydliggörs att 

frågan ska ha ett bestämt innehåll men får innehålla en kort inledande förklaring.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga frågor konstateras ha inkommit. 

_____ 
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§ 34 Dnr 2020-000067 106 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg  

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, 

genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och 

dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan 

mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg” (Dnr: VLL 

2105-2018). Den övergripande strukturen och huvudpunkterna i utredningens förslag 

beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I 

samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa 

huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.  

 

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan kommunerna och 

Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbetats 

i bilagt förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 

samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av 

behöriga beslut under våren 2020.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 

Rekommendation till beslut om överenskommelse om regional samverkansstruktur, 

Region Västerbotten dokid 

Missiv - rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

Bilaga 1 - Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

Bilaga 2 - Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

- anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
Sida 

25(41) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- välja representanter till Samråd vård och omsorg. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

I samband med fullmäktiges hantering av ärendet yrkar Jan Persson (M) att sociala 

utskottets presidium väljs att representera Nordmalings kommun i Samråd vård och 

omsorg.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommun 

- godkänner projektets redovisning, enligt bilaga 1. 

- antar överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2. 

- representanter till Samråd vård och omsorg utgörs av sociala utskottets presidium, där 

ordförande utses till ordinarie och vice ordförande till suppleant. 

_____  

Skickas till: socialchef, SU-presidiet, regionen@regionvasterbotten.se 
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§ 35 Dnr 2020-000068 113 

Avsägelse av uppdrag i Demokratiberedningen samt i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) avsägelser av uppdrag har inkommit. 

Peter Karlsson (L) önskar avsäga sig sin plats i fullmäktiges demokratiberedning. 

Stefan Gustavsson (S) önskar avsäga sig sin plats i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, Peter Karlsson 

Avsägelse av uppdrag, Stefan Gustavsson 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Stefan Gustavssons (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige godkänns. 

Peter Karlssons (L) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning 

godkänns. 

 

_____ 

Skickas till: Länsstyrelsen Västerbotten - Stefan Gustavsson 
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§ 36 Dnr 2020-000069 113 

Fyllnadsval, ledamot i Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval efter Peter Karlsson (L) behöver hållas för att utse ledamot till 

Demokratiberedningen.      

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jörgen Forsgren (L) föreslår Östen Strömberg (L) som ny ledamot i 

Demokratiberedningen.       

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Östen Strömberg (L) väljs som ny ledamot i Demokratiberedningen.   

_____     

Skickas till: Östen Strömberg (L), nämndkansliet, ordförande i Demokratiberedningen 
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§ 37 Dnr 2020-000127 042 

Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen i Carl Wikströms stiftelse 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt stadgarna för Carl Wikströms stiftelse ska förvaltnings- och revisionsberättelse 

för det gångna verksamhetsåret överlämnas till Nordmalings kommun som har att 

besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 inkl. revisionsberättelse, Carl Wikströms Stiftelse 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöterna i Carl Wikströms stiftelses styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2018. 

_____ 

Skickas till: Carl Wikströms Stiftelse 
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§ 38 Dnr 2020-000134 001 

Redovisning av Krisledningsnämndens beslut  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns krisledningsnämnd aktiverades 2020-03-20. 

Följande tillfälliga riktlinjer för politiska sammanträden och arbetsgrupper beslutades 

av Krisledningsnämnden och gäller till dess att annat beslut fattas: 

1. Om ordförande deltar digitalt i sammanträdet så utser det politiska organet en 

deltagare som är fysiskt på plats som kan hjälpa ordförande att leda sammanträdet 

(exempelvis fördela ordet). 

2. Att vädja till ersättare att delta digitalt för att minska riskerna för att flera politiker 

blir smittade vid samma tillfälle.  

3. När information måste förmedlas omgående så kommer ordförande att göra det via 

gruppledarna för respektive parti som sedan sprider informationen internt.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
Sida 

30(41) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 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.  

 

Redovisning aktuella medborgarförslag och motioner: 

Medborgarförslag Flytt av bostäder, privatperson,  anmäld 2018-09-06 

Medborgarförslag- Önskan om bubbelpool (till simhallen), privatperson, anmäld 2018-

10-22 

Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager, privatperson, anmäld 2018-11-05 

Motion - från utskott till nämnder anmäld, Monica Jonsson (FD) 2018-12-17  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-31 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslår avsluta ärendet Medborgarförslag - önskan om 

bubbelpool då medel för genomförande saknas.   

I övriga redovisade ärenden fortsätter handläggning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet Medborgarförslag - Önskan om bubbelpool avslutas då medel för 

genomförande saknas.   

Handläggning fortsätter i följande ärenden: 

Medborgarförslag Flytt av bostäder, privatperson,  anmäld 2018-09-06 

Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager, privatperson, anmäld 2018-11-05 

Motion - från utskott till nämnder anmäld, Monica Jonsson (FD) 2018-12-17  

_____ 

Skickas till: berörda handläggare, nämndkansliet 
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§ 40 Dnr 2020-000150 700 

Interpellation - Handlingsplan mm, sektor omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): 

"För ett år sedan gjordes en genomlysning av socialtjänsten. Vid KF den 23 oktober 

2019 blev jag upplyst att den inte skulle upp i KF, däremot skulle den handlingsplan 

som skulle tas fram av verksamheten presenteras i KS i november 2019. Det framkom 

en hel del påpekanden från utredarna där man tog upp behandlingen av personalenkäten 

i vilken det framkom arbetsmiljöproblem som 

- Hot o våld 

- Kränkningar 

- Trakasserier 

- Styrning och ledning 

 

Frågor 

1. Varför har framtagande av handlingsplanen tagit så lång tid att ta fram? 

2. Hur och vad har gjorts för att få slut hot och kränkningar? 

3. Hur har styrning och ledning förändrats? 

4. På det ekonomiska planet har idéer och förslag tagits fram i utskottet tidigare 

och det verkar som om utskottet börjat inse det men en sak verkar inte ha 

påbörjats och det gäller ersättningsnivån på hemtjänsten som ligger bland de 

hösta i landet – VARFÖR?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar på 

interpellationen: 

 

"1. Handlingsplanen från Public Partner sammanställdes 2019-09-30. Därefter har 

den varit ett levande dokument som lyfts på verksamhetsträffar och 

avstämning har utförts.  Ekonom har satt siffror på åtgärder som går att 

omsätta i kronor. Det har även tittats på det som inte tagits upp i 

handlingsplanen och som kan  bli en besparing. 

 

2. Hot och våld är vardag inom vissa verksamheter. LSS, Demensavdelningar och 

i de enheter där det varit möjligt har personalen utbildats i lågaffektivt 
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bemötande och dubbelbemanning har satts in.  Personlarm med medhörning 

finns för socialsekreterarna. Detta är kopplat till SOS. Kränkningar känner 

verksamheten inte till men det är en upplevelse hos enskild och måste anmälas 

till chef eller till överordnad chef för utredning. Handlingsplan upprättas 

utifrån medarbetarenkäten specifikt för varje verksamhet. 

 

3. Gällande ekonomi inom olika områden har sektorn ofta förekommande möten 

med ekonomikontoret. Man följer upp statistik samt följer upp beläggning av 

boendeplatser, nyckeltal, samnyttjande av personal över avdelningsgränser och 

översyn av schablontider.  

 

4. Hos Sektor omsorg och ekonomiavdelningen pågår utredning angående 

ersättningsnivån för extern utförare LOV. Nytt avtal skulle redan ha tecknats 

men det hanns inte med utan nu löper avtalen ut 1/6. Tyvärr är vår egen 

hemtjänst väldigt dyr och för att kunna sänka ersättningsnivån till LOV-

företagen så måste kommunens egna kostnader sänkas." 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Tomas Johansson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under interpellationsdebatten 

Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C), Kerstin Sjöström (C) och Gert 

Karlsson (SD) yttrar sig.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____ 
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§ 41 Dnr 2020-000151 042 

Interpellation - Ekonomisk situation 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation ställs av Tomas Johansson (FD): 

"Då den nedåtgående spiralen i kommunens ekonomi verkar fortsätta måste en del 

frågor belysas. 

 

1. Månadsrapporten för januari-februari 2020 visar ett underskott på 5,3 mkr. Hur 

ska detta vändas när inte politiken tar ansvarsfulla beslut som minskar 

kostnaderna? 

2. En budget i balans innebär att 1% av målet uppnås plus de besparingsförslag 

som togs i juni 2019 på ca 16 mkr samt + de 7 miljoner extra som togs i KS.  

Hur ser denna plan ut? 

3. Vi vet inte än hur det ser ut med nedskärningsbeslutet på 16 mkr. Utifrån de 

rapporter som vi kunnat urskilja verkar inte det beslutet ge vad som sagts. 

Stämmer mina tankar? 

4. Sociala har fått ett extra sparförslag för 2020 på 7 mkr. Efter månadsrapporten 

jan-feb på minus 3,6 miljoner plus det som ligger i beslutet på 16 mkr som togs 

2019 på ca 6 mkr så är deras uppdrag att minska kostnaderna i verksamheten 

över 16 mkr 2020. Hur tänker ni att detta ska var möjligt inom den sociala 

verksamheten? 

5. En avslutande fråga är det inte dags att göra en riktig handlingsplan som går att 

följa månadsvis där man ser vad som är kostnadsminskningar inom struktur 

och vad som är desamma på personalsidan. Det är dags att sluta utreda och i 

stället att ta riktiga beslut." 

 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) lämnar följande svar: 

”1. Det tas visst ansvarsfulla beslut av kommunstyrelsen. Månadsrapporterna visar 

på ett underskott och det jobbas intensivt i verksamheterna för att ha koll på 

vad dessa underskott beror på samt vad som kan göras för att bromsa upp. Det 

arbete som nu pågår kring besparingar inför 2021-2022 jobbas det med så fort 

det går, så fort de olika ärendena är färdigberedda så kommer det tas beslut för 

att vissa beslut även ska kunna ge resultat i år. 
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2. Planen är att fortsätta arbetet med besparingar och vad gäller de 7 mkr extra 

som var det ena alternativet som tjänstepersonerna beskrev så innebär det 

alternativet att stora delar ska effektiviseras inom främst IFO. Den stora delen 

som diskuterats är främst åtgärder för att minska placeringskostnaderna. 

Verksamheten bedömer att ett antal placeringar bör kunna upphöra under året. 

Vidare planeras åtgärder för att minska försörjningsstödet vilket kan 

möjliggöras med de så kallade extratjänsterna. Det andra alternativet innebar 

14 mkr och det alternativet beskrev tjänstepersonerna som omöjligt att 

genomföra. Sedan kommer de andra besparingsförslagen tas beslut om så fort 

det går för att om möjligt ge effekt redan detta år. 

3. Av de 16 mkr i besparingar som beslutades i juni 2019 ser vi inte full önskad 

effekt ännu. Under våren 2020 kommer bland annat besluten av 

nedstängningen av resecentrum samt stängningen av Ankaret att ge effekt. 

4. Sociala sektorn har ett uppdrag att se över kostnadsmassan och vidta 

nödvändiga åtgärder för att sänka kostnaderna.  De extra 7 mkr som sociala ska 

sänka kostnaderna med är dels inom IFO men även inom äldreomsorgen. 

5. Vi följer arbetet kring ekonomin noga och nu ses det över hur vi kan utveckla 

månadsrapporteringen till att inkludera och synliggöra effekten av beslutade 

åtgärder. Det tas riktiga beslut hela tiden, sen går det inte bara att ta beslut utan 

att se vad besluten skulle innebära. Att ta beslut utan att först utreda 

alternativen känns inte ansvarsfullt." 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation- Ekonomifrågor, Tomas Johansson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under interpellationsdebatten 

Tomas Johansson (FD), Madelaine Jakobsson (C) , Kerstin Sjöström (C), Monica 

Jonsson (FD) och Niklas Vestermark (V) yttrar sig.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____ 
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§ 42 Dnr 2020-000152 042 

Interpellation - Arbetsmarknadsenheten 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD) lämnar följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 

"Arbetsmarknadsenheten som verksamhet är inte en verksamhet som kommunen måste 

bedriva. Det finns ett förslag från tjänstepersonerna som vill slå ihop denna ej lagstyrda 

verksamhet tillsammans med integrationsenheten som är total finansierad via riktade 

stadsbidrag, samtliga tjänster men även fördelning ut till kommunens socialtjänst och 

skola. 

1) Integrationsenheten jobbar under ett flertal lagar bland annat,  

 -kommunallagen  6 kap. 6§ 

 -lagen om mottagande av nyanlända invandrarna för bosättning (2016:38) 

 -lag om etableringsinsatser för nyanlända invandrarna(2010:197) 

 -lag om etableringsersättning för nyanlända invandrarna(2010:407) 

 -lagen om mottagande av asylsökande(1994:137) 

 -lag (2013:156) om samhällsorientering för nyanlända invandrare 1 §  

 

Hur ser du på att börja flytta medlen från denna verksamhet? 

Vad är din förklaring till detta? 

2) Samverkan mellan våra kommunala verksamheter är något vi fria demokrater lyft ett 

flertal gånger, både här i form av interpellationer, men även i motioner.  När det gäller 

samverkan så är det klart för oss att samarbeta ska vara en självklarhet för våra 

medborgares bästa oavsett vart medborgaren återfinns.   

Detta leder till för mig ett påstående att AME är ett samlingsnamn för samarbete och 

ska inte vara en utbyggnad av fler tjänster, vilket så har skett, vilket i dessa 

besparingstider är för oss är mycket olyckligt, och något vi tar avstånd från. 

3)Vad är dina synpunkter på det?" 

 

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

"Det är helt rätt att arbetsmarknadsenheten som verksamhet inte är en verksamhet som 

kommunen måste bedriva, i tidigare interpellationssvar har jag dock klargjort varför jag 

anser att verksamheten är nödvändig i kommunen. Det finns ett förslag om att slå ihop 
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arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten, det förslaget kommer från politiken 

inte från tjänstepersonerna.  

Svar på frågorna: 

1.  Det handlar  om att anpassa organisationen utifrån aktuella förutsättningar. Det är 

inte försvarbart att ligga kvar med en så hög bemanning då det inte finns ett ekonomiskt 

underlag. I dagsläget är det fler som lämnar etableringen och ska ut i samhället. Då 

känns det angeläget att kunna använda medlen till att stärka upp skola och omsorg. I 

dagsläget är lönekostnaderna för höga i förhållande till de medel som kommer in. 

Mottagningen upphör inte men sker kanske i vissa delar på ett nytt vis. Tanken är att 

större del av medel ska komma individerna till nytta.  

 

Fokus måste ligga på att individer ska komma ut i sysselsättning och egen försörjning, 

det är viktigt, inte minst för nyanländas barn att få se sina föräldrar gå till ett jobb. Vissa 

av de tjänster som vi erbjuder i dagsläget är dessutom betydligt billigare att köpa in, till 

exempel Samhällsorienteringen. Den kostar 9000 per individ och då kan vi få den på 

vilket språk som helst. I dagsläget har vi en samhällsorienterare som kostar ca 0,5 

miljoner per år och då kan denne bara undervisa nyanlända på ett språk. Hittills i år har 

ingen med just det språket kommit till Nordmaling. 

 

2.  Att samverkan och samarbete för kommunmedborgarnas bästa är otroligt viktigt är 

något som jag är helt övertygad om att vi alla politiker är överens om. AME är ett 

koncept som finns i många kommuner och handlar inte om att utöka tjänster utan är ett 

sätt att jobba för att få medborgarna i sysselsättning med flera olika kompetenser under 

samma tak. Att nu slå ihop dessa verksamheter tror jag är mycket bra då man arbetar 

mycket med samma individer." 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Monica Jonsson (FD) 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

 

Yttrande under interpellationsdebatten 

Monica Jonsson (FD), Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____ 
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§ 43 Dnr 2020-000131 279 

Anmälan av motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion lämnas av Tomas Johansson (FD) 

"I den ekonomiska situation som Nordmalings Kommun befinner sig i tror inte 

undertecknad att det räcker med att ta många små neddragningar i kostnadsbördan.  Det 

måste också ökas på intäktssidan för att närma sig en ekonomi i balans. Om detta lyckas 

kan kommun få en nystart och lägga en  

budget som utgår ifrån hur intäktssidan ser ut.  

 

Att bedriva ett bostadsföretag kräver att det bedrivs på ett affärsmässigt sätt. När man 

läser boksluten kan jag inte se att så är fallet med Nordmaling Hus.  

Beskrivning. 

Nordmalings kommun kan som ägare till Nordmalings Hus lägga ut bolaget till 

försäljning på den öppna marknaden. 

Om man tänker att ett nybygge ligger på en kostnad av ca 25 tusen/kvadratmeter, tror 

jag att ett pris på ca 7 tusen/kvadratmeter är ett möjligt scenario vid försäljning av 

bostadsbeståndet som finns i Nordmalings Hus. Bolaget har i sitt bestånd ca 400 

lägenheter som består av 25 tusen kvadrat. 

 

Ett tänkbart pris 7000:- x 25000 kvadrat innebär ca 175 milj. Naturligtvis löses lånen 

som för tillfället ligger på 92 miljoner. Taxeringsvärdet är 96,3 miljoner. 

Vid en försäljning skulle det innebära att ca 83 milj. skulle tillfalla ägaren? 

Naturligtvis finns det säkert en del andra poster vi försäljning som tex skatt mm Det är 

någonting som utredningen får visa 

Förslag 

En utredning görs om möjligheten att sälja ut hela bostadsbeståndet till intresserade 

köpare. Detta bör vara högt prioriterat i den situationen som Nordmalings Kommun 

befinner sig."  

 

Beslutsunderlag 

Motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

_____ 

Skickas till: nämndkansli, kommunchef 
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§ 44 Dnr 2020-000154 739 

Anmälan av medborgarförslag - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret till 

seniorboende/trygghetsboende eller gruppboende har lämnats som medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget - Ankaret Skutan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Ankaret Skutan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skickas till: socialchef 
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§ 45 Dnr 2020-000153 739 

Anmälan av medborgarförslaget - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret till 

seniorboende/trygghetsboende eller gruppboende har lämnats som medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Ankaret Skutan  

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag - Ankaret Skutan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skickas till: socialchef 
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§ 46 Dnr 92022  

Meddelande  

Sammanfattning av ärendet 

Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet. 

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg- teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus, dokid 91124 

 

Utlys klimatnödläge nu!, J. Welén, dokid 91032  

 

Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

SKR om Psykisk hälsa 2020, dokid 90978 

 

Kommunstyrelsen har godkänt Patientsäkerhetsberättelse för 2019, dokid 91206  

 

Beslut från Myndighetsnämnden 

Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Kullerbyttan, dnr 2020-002-442. 

Klagomålsärende inomhustemperatur Nordmalingshus, dnr 2019-009-449. 

 

_____      

      

      

 

 


