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§ 100 Dnr 93376  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 101 Dnr 91841  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 5 november 
kl. 09:00. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jan Persson (M) och Gerd Lindgren (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande 
Ingemar Sandström (C) den 5 november kl. 09:00. Justering sker digitalt. 

_____ 
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§ 102 Dnr 91842  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen med tillägg av anmälan av två 
motioner. 

_____ 
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§ 103 Dnr 95559  

Information från Kvarkenrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska 
landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar 
Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella 
gränsregionala samarbetsorgan. Under dagens sammanträde informerar Mathias 
Lindström, direktör för Kvarkenrådet, om  Kvarkenrådets roll och arbete, samt de 
möjligheter som Kvarkenrådet EGTS  innebär. EGTS står för Europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande 
samverkan. Det finns idag omkring 70 EGTS, men Kvarkenrådet EGTS är det första 
helnordiska EGTS-området. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 104 Dnr 91845  

Inkomna frågor  

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor har inkommit. 

______ 
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§ 105 Dnr 2020-000465 042 

Delårsrapport januari - augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utifrån lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning upprättat ett 
förslag till delårsrapport 2020. 

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för år 2020 att resultatet ska uppgå till 5,3 
Mkr, detta för att motsvara ett resultatmål om 1,0 procent. Nordmalings kommun visar 
per 2020-08-31 ett positivt resultat på 1,2 Mkr vilket inte motsvarar 
resultatförväntningarna. Jämfört med samma period 2019 har dock resultatet stärkts 
med 10,0 Mkr.  

Sektorernas resultatavvikelse för redovisningsperioden är -7,6 Mkr och trots en negativ 
resultatavvikelse så har sektorernas resultatnivå stärkts med 9,3 Mkr jämfört med 
samma period 2019. 

Prognosen för hela året 2020 är -1,4 Mkr, den är dock något osäker på grund av det 
omfattande omställningsarbetet som pågår.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Delårsrapport 2020 samt muntlig presentation från ekonomichef 
Översiktlig granskning  Delårsrapport, revisorerna, KPMG 
Revisorernas bedömning, revisorerna 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 2020. 

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till tilläggsyrkande 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att avge ett yttrande med 
anledning av revisorernas bedömning samt att presentera detta vid nästa 
fullmäktigesammanträde. 
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Yttrande under sammanträdet 

Med fullmäktiges godkännande föredrar ekonomichef Jonas Wallin ärendet även 
revisionens ordförande Ulla-Maj Andersson (S) yttrar sig.  

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig ledamöterna Anna-Britt Coe (V), 
Grethel Broman (S), Tomas Johansson (FD) och Madelaine Jakobsson (C). 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till 
beslut och därefter om fullmäktige godkänner tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
fullmäktige bifaller båda. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport 2020 godkänns samt att kommunstyrelsen uppdras att avge ett yttrande 
med anledning av revisorernas bedömning. Yttrandet lämnas vid nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

_____ 

Protokollsanteckning: Tomas Johansson (FD) "Utifrån revisorernas påpekande skulle 
en återremiss av delårsbokslutet vara möjlig men upprepas kritiken kommer vi att 
begära återremiss på nästa bokslut". 

 

Skickas till: ekonomiavdelningen.  
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§ 106 Dnr 2020-000510 042 

Interpellation - Ekonomisk situation och uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Johansson (FD) ställer en interpellation om kommunens ekonomiska situation 
med följande frågor: 

lir verklighet? 

2. Jag har tagit upp frågan varför man inte redovisar resultat på varje enskilt 
besparingsbeslut 2019. Varför? 

3. Funderar ni på några nya förslag till nedskärning? 

4. Under pandemin har olika bidrag inkommit från staten. Ett Corona-konto hade 
 

 

Madelaine Jakobsson (C) kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 

1.  Det sker anpassningar i verksamheterna hela tiden och alla de beslut som vi 
fattat håller på att realiseras. En problematik är också att intäkterna vad gäller 
vissa bidrag har minskat ganska mycket vilket påverkar helhetsbilden. En 
fortsatt effektivisering på tjänstepersonsnivå måste fortsätta. Som du vet är det 
just ekonomin som vi ägnar mest tid åt på varje sammanträde med 
kommunstyrelsen. I februari på kommunstyrelsen presenterade 
tjänstepersonsorganisationen två olika alternativ för oss i politiken kring budget 
2020, alternativ 1 omfattande ytterligare besparingar på 14 mkr under året och 
de presenterade också att de inte trodde att det var realistiskt att kunna 
genomföra, alternativ 2 var ytterligare besparingar på 7 mkr inom socialas 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen var då enig om att gå på alternativ 2 och 
att detta var en effektivisering på tjänstepersonsnivå. Det var tydligt att det 
skulle innebära att vi kanske inte når budget i balans redan 2020 utan att vi ser 
ett långsiktigt arbete framför oss. 

2. En återkommande rapportering sker vid varje sammanträde med 
kommunstyrelsen och i dagsläget redovisas status på ej realiserade beslut. 
Formatet kring återrapportering kommer dock att förtydligas för framtida 
rapporteringstillfällen. 

3. Det kan i dagsläget inte uteslutas även om vi ser att kommunens kostnader 
minskar och vi vet att de kommer minska ytterligare med tanke på bland annat 
minskande elevantal på gymnasiet och nedläggning av SÄBO-platser. Beroende 
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på bland annat hur skatteintäkterna utvecklas under 2021 så kan nya beslut vara 
nödvändiga att fatta. 

4. Inga återsökta pengar har kommit in ännu. En första återsökning på 0.4 mkr 
gjordes i augusti och innan sista november ska ytterligare kostnader återsökas. 
Det är de pengarna som kommer finnas på Corona-kontot. Sedan har det 
kommit mycket mer statsbidrag än vad som var prognosticerat, men de 
pengarna är inte kopplat enkom till coronaläget och de pengarna redovisas i 
delårsrapporten.  
 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Madelaine Jakobsson (C) 

Interpellation - Ekonomisk situation och uppföljning, Tomas Johansson (FD 
 

Yttrande under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD) samt Madelaine Jakobsson (C) yttrar sig under 
interpellationsdebatten. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_______ 
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§ 107 Dnr 2020-000506 107 

Interpellation - Nordmalingshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Johansson (FD) ställer en interpellation om Nordmalingshus AB med följande 
frågor: 

1. Vad är anledningen till resultatuppgången? 

2. Nordmalingshus AB har också haft ute en enkät om hyresgästernas nöjdhet. 
Varför vill man inte presentera utfallet av den? 

3. Det ryktas om att alla vaktmästare är uppsagda! De är ju ryggraden i 
organisationen  hur ska verksamheten ske nu om det är verklighet? 
 

Inger Sellgren (C) ordförande Nordmalingshus AB lämnar följande svar: 

 

1. Resultatuppgången jämfört med beräknad budget för 2020 och tidigare år vid 
delårsbokslutet, med ett resultat på + 1,7 mkr, beror till största delen på att 
planerat lägenhetsunderhåll pausades när coronapandemin gjorde sitt intåg i 
landet.  Underhåll har skett om behov funnits vid byte av lägenhetsinnehavare. 
 

2. Under 2019 genomfördes en hyresgästundersökning av Aktivtbo, ett företag 
som Allmännyttan upphandlat för nöjdhetsundersökningar. I december fick 
styrelsen en digital dragning av resultatet. Det är den första 
nöjdhetsundersökningen som gjorts på ett antal år och jämförelser har gjorts mot 
branschindex för bostadsföretag med 1-999 lägenheter. Nordmalingshus 
hyresgäster hade en svarsfrekvens på 57 % och de har svarat på ett omfattande 
antal frågor som jämfördes med branschindex. Nästa undersökning skall 
genomföras 2021 och då kan svaren jämföras med svaren från 2019 och det blir 
då intressant att se om hyresgästernas nöjdhet ökat, är oförändrad eller om den 
har minskat. Undersökningen är tänkt som ett hjälpmedel för Nordmalingshus 
anställda och styrelsen. De hyresgäster som önskar se utfallet av 
undersökningen kan vända sig till Nordmalingshus kontor och få en 
sammanställning på svaren.  Under innevarande år har det inte varit läge att 
sammankalla hyresgästerna till träffar för en digital presentation av 
nöjdhetsundersökningen. 
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3. Nordmalingshus köper just nu vaktmästartjänster från Nordmalings kommun.  

Under sommaren har frågan ställts om att skriva att nytt avtal med 
samhällsbyggnadschefen.  Nordmalingshus VD fick då svaret att på grund av att 
kommunen inte hade de resurserna kunde det inte skrivas något nytt avtal om 
vaktmästeritjänster.  I juni 2020 sade Nordmalingshus upp det avtal som gällt 
mellan Nordmalingshus och Nordmalings kommuns 
samhällsbyggnadsavdelning om vaktmästeritjänster och städ. Efter semestern 
kom besked att samhällsbyggnadsavdelningen inte kan leverera 
vaktmästeritjänster 2021. Nytt avtal har upprättats om städtjänster med 
samhällsbyggnadsavdelningen fr.o.m 2021. Nordmalingshus har med hjälp av 
upphandlingsbyrån i Umeå därefter upprättat ett förfrågningsunderlag som varit 
ute på E-avrop. Nordmalingshus har nu dragit tillbaka förfrågan från E-avrop 
och hoppas finna en gemensam lösning med samhällsbyggnadsavdelningen. Om 
det finns  vaktmästeriresurser hos kommunen är Nordmalingshus självklart 
intresserad att köpa dessa och teckna ett nytt avtal fr.o.m 2021 om 
överenskommelse kan träffas med samhällsbyggnadsavdelningen i Nordmalings 
kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, Inger Sellgren (C), ordförande Nordmalingshus AB 

Interpellation Svar på interpellation, Tomas Johansson (FD) 

 

Yttrande under sammanträdet 

Tomas Johansson (FD) samt Inger Sellgren (C) yttrar sig under interpellationsdebatten. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten avslutas. 

_____ 
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§ 108 Dnr 2020-000466 006 

Sammanträdesplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar 
hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för 
regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och 
omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och 
sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings 
kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för 
att underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesplan 2021 för Kommunfullmäktige antas. 

_____ 

Skickas till: ledamöter och ersättare, nämndkansli (publicering), ledningsgrupp 
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§ 109 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.   
Följande ärenden har inte besvarats och avslutats inom ett år: 

Medborgarförslag: 

Ärende Diarieplan Ink. datum Beskrivning Ansvarig 

2019-
000441 

109 2019-08-26 Medborgarförslag - Tiggeriförbud 
i Nordmalings kommun 

Kommunstrateg 

2019-
000418 

339 2019-07-29 Medborgarförslag - Uppröjning 
mellan samhället och havet 

GVA-ingenjör 

2018-
000575 

163 2018-10-22 Medborgarförslag - kommunalt 
beredskapslager 

Kommunchef 

2018-
000478 

220 2018-08-02 Medborgarförslag - Flytt av 
bostäder  

Samhällsyggnadschef 

2018-
000121 

812 2018-02-28 Medborgarförslag - Gratis träning 
och simning för äldre och 
seniorer i kommunens lokaler 

Kultur- och fritidschef 

 

Motioner: 

Ärende Diarieplan Datum Parti Beskrivning Ansvarig 

2019-
000568 

455 2019-10-22 S Motion - Utökning av 
öppettider ÅVC 

GVA-ingenjör 

2019-
000566 

732 2019-10-21 FD,V Motion - Upphöra med 
LOV (lagen om 
valfrihetssystem) 

Socialchef 

2019-
000563 

712 2019-10-20 V Motion - Rädda Öppna 
förskolan 

Barn- och 
utbildningschef 

2019-
000507 

312 2019-09-19 S Motion - Promenadväg 
från hälsocentralens 
parkering till havet 

GVA-ingenjör 

2019-
000505 

010 2019-09-18 FD Motion - 
Trygghetsvandringar 

Kultur- fritidschef 
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Ärende Diarieplan Datum Parti Beskrivning Ansvarig 

2019-
000334 

312 2019-06-12 S Motion - Gång- och 
cykelbana mellan 
Resecentrum i Nordmaling 
och Ridskolan 

GVA-ingenjör 

2019-
000242 

026 2019-04-04 FD Motion - 
Personalekonomisk 
redovisning med 
hälsobokslut i samband 
med årsbokslutet 2019 

Personalchef 

2019-
000230 

336 2019-04-01 S Motion - Öreälvsleden  Samhällsyggnadschef 

2019-
000229 

312 2019-04-01 S Motion - Trottoar 
Kungsvägen till Kullen  

GVA-ingenjör 

2019-
000043 

109 2019-02-05 FD Motion - Folkhälsoplan Nämndsekreterare 

2018-
000641 

001 2018-11-26 FD,V Motion - Från utskott till 
nämnder 

Kommunchef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Kommentarer från handläggare 
Protokollsutdrag 2020-10-19 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att handläggning fortgår i samtliga 
ärenden. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Gerd Lindgren (S) yttrar sig.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 

Skickas till: berörda handläggare 
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§ 110 Dnr 2020-000153 739 

Svar på medborgarförslaget - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret Skutan till 
senior/trygghetsboende har lämnats som medborgarförslag.  

Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som 
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera 
olika alternativ, bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter i 
första hand. Det är ännu inte klarlagt och vidare utredning krävs.  

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-14 
Protokollsutdrag 2020-10-19 
Protokollsutdrag 2020-04-06 
Medborgarförslag Ankaret  Skutan 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningen om senior/trygghetsboende hänförs 
till fastighetsägaren för vidare utredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget om senior/trygghetsboende hänförs till fastighetsägaren 
Nordmalingshus AB för vidare utredning. 

_____ 

Skickas till: Nordmalingshus AB, förslagsställare (fk.)  
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§ 111 Dnr 2020-000154 739 

Svar på medborgarförslag - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret Skutan till 
seniorboende/trygghetsboende eller gruppboende har lämnats som medborgarförslag.  

Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som 
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera 
olika alternativ, bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter. 
Vilken form eller typ av boende som kan bli aktuell är inte klarlagt utan utreds.  

Sektor omsorg kan svara utifrån frågeställningen om gruppboende för funktionsnedsatta 
enlig lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (1993:387) enligt 9 § 9 bostad 
med särskild service. Det finns ett regelverk kring var en sådan bostad får placeras. För 
att undvika en institutionell miljö bör inte bostaden vara belägen i nära anslutning till en 
annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära, till exempel korttidshem 
eller särskilda boendeformer för äldre. En sådan boendeform finns redan i fastigheten 
vilket då inte möjliggör att använda föreslagna lokaler till ett gruppboende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-24 
Protokollsutdrag 2020-10-19 
Protokollsutdrag 2020-04-05 
Medborgarförslag, 2020-03-08 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget i den del som avser gruppboende. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningen om senior/trygghetsboende hänförs 
till fastighetsägaren för vidare utredning. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget i den del som avser gruppboende. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningen om senior/trygghetsboende hänförs 
till fastighetsägaren för vidare utredning. 

_____ 

Skickas till: förslagsställare, handläggare (fk) 
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Rolf Ingemar Sandström  
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§ 112 Dnr 2020-000476 319 

Anmälan av medborgarförslag - Trafiksäkerheten på Skolgatan i 
Rundvik 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit:  

Eftersom vi har ett återkommande problem med folk bla busschaufförer, 
hemtjänstpersonal och vanliga som inte kan hålla hastigheten på Skolgatan i Rundvik 
måste en lösning till. Polisen är informerad men har inte möjlighet att vara på plats hela 
tiden. Det är många människor som rör sig på Skolgatan och detta rör framförallt 
sträckan från backen vid skolan och mot hamnen. Vi har också ett stort problem med ett 
visst klientel som kör bil både påverkade och olovligen. Det vore gynnsamt att få någon 
typ av farthinder som dämpar hastigheten. Vet att farthinder typ vägbulor inte är 
aktuellt eftersom vi har en busslinje på sträckan. Ett förslag är att man bygger minst en 
cirkulationsplats på den vägsträckan. En lämplig placering av cirkulationsplatsen är 
korsningen Skolgatan/Parkvägen. Detta har påtalats under lång tid, flera år utan åtgärd. 
Säkerheten för framförallt våra barn som är hänvisade till bussåkning för skolgång och 
måste gå till och från busshållplatserna som finns på den vägen, måste värdesättas 
högre hos kommunen. Jag ser inte heller några problem för snöröjning om en 
cirkulationsplats byggs. Förslag på storlek för att få till en snäv cirkulationsplats är 
Parkvägen/Rothoffsvägen i Umeå.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-09-30 

 

Presidiets förslag till beslut 

Presidiet föreslår att ärendet bereds och beslutas av kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. 

 ______ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 113 Dnr 2020-000478 009 

Anmälan av medborgarförslag - Tjänst för felanmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

En felanmälan-tjänst lik den i Umeå kommun skulle underlätta både för användare och 
kommunen. Via telefonnummer, internet och app. Det saknas en helhetslösning på 
felanmälnings-tjänsten idag hos Nordmalings kommun. Många vet inte riktigt vart man 
ska vända sig för olika typer av felanmälningar. Svårt och krångligt. Vi som 
medborgare skulle kunna hjälpa kommunen med att oftare rapporter in fel och därmed 
skulle resurser inom kommunen kunna samordnas och effektiviseras.  

Beslutsunderlag 

Presidiet föreslår att ärendet bereds och beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. 

 ______ 

Skickas till: nämndkansliet 
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Rolf Ingemar Sandström  
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 

 

§ 114 Dnr 2020-000483 311 

Anmälan av medborgarförslag - Farthinder Hamngatan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit:  

 Lägga ut och få bidrag till gummerade farthinder på Hamngatan. Lägga ut dessa i 
samma princip som man får ställa ut blomlådor. Har haft blomlådor utställda i sommar 
men de blir dragna i diket på helgerna, de har även blivit tippade upp och ner under 
sommaren. Gummihindren är cirka tio centimeter höga och spikas fast i vägen men kan 
tas bort utan synliga spår för snöröjning under vintern.  

Beslutsunderlag 

Presidiet föreslår att ärendet utreds och beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. 

_____ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 115 Dnr 2020-000525 029 

Anmälan av motion - registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för 
+18 år 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Jörgen Forsgren (L): 

 Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i staten, i en kommun, i en region,  i 
ett företag eller i en organisation, på begäran av den som erbjuder anställningen, visa 
upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister, om arbetet 
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn,. När det gäller verksamheter för 
personer 18 år och äldre, finns inte samma krav men det finns möjlighet för 
arbetsgivaren att be om ett utdrag. 

(SOU 2014:48), ställde sig bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra 
registerutdrag. Myndigheten för delaktighet (MFD) har i ett remissvar til l 

- behovet av utökat 

om utdraget ska vara frivilligt för arbetsgivaren, samt föreslagit att utdragen ska 
omfatta alla anställda som kommer i direkt kontakt med brukaren eller dennes hem. 
Det är viktigt att ett utdrag ur belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till grund 
för en anställning, utan måste vara en del i en sammanlagd avvägning om personen 
är lämplig att arbeta i en viss miljö. Ett brott kan ligga långt tillbaka i tiden, personen 
kan ha förändrats och lämnat kriminalitet bakom sig,  och/eller är på väg ut i 
arbetslivet och så vidare. Denna sammanlagda bedömning ligger  och ska ligga  
hos den som ansvarar för rekryteringen. 
MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa bördan 
skulle bli stor för arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en trygg boendemiljö. 
MFD menar att hög personalomsättning med korttidsvikariat med mera, snarare talar 
för att registerutdrag är en viktig del i rekryteringsprocessen. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 
att kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun, vid tillsättning av tjänster 
inom vård, omsorg, LSS ska be om ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med 
motionens intentioner.  
 

Beslutsunderlag 

Motion- Registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år 
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Rolf Ingemar Sandström  
JAN PERSSON  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 116 Dnr 2020-000526 029 

Anmälan av motion - Hjärt och lungräddning  

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Jörgen Forsgren (L): 

"Hjärt- och lungräddning (HLR) är en akut första hjälpen behandling som ges 
omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt 
avvikande andningsmönster. Tid är en absolut  nyckelfaktor för överlevnad vid 
hjärtstopp. Varje minut som går utan start av HLR minskar chansen till överlevnad med 
10 %. Risken att skada en drabbad person som enbart har andningsstopp med HLR är 
väldigt liten i förhållande till riskerna med att vänta med start av kompressioner om den 
drabbade har ett hjärtstopp.  

Kunskap inom HLR är viktig för gemene man. Vi Liberaler anser att det är av högsta 
vikt att kommunens egna anställda har utbildning i HLR. Det är viktigt för det 
främjande och förebyggande hälsoarbetet.  

Räddningstjänsten i Nordmaling kan vara de som utbildar kommunens personal. De har 
kompetens och kunskap för detta.  

Räddningstjänsten i Nordmaling har sedan en tid tillbaka börjat med sjukvårdslarm, 
(IVPA) I Väntan På Ambulans. Det innebär att räddningstjänsten , i händelse av ett 
larm, kan åka ut och göra en första insats innan ambulansen kommer.  

Räddningstjänsten är i och med IVPA , numera utbildade i prehospital akutsjukvård, de 
har också utrustas för att kunna möta personer med misstänkt eller konstaterad Covid- 
19.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna på att: 

En plan för  återkommande utbildning i HLR till kommunanställda ska utarbetas."  

 

Beslutsunderlag 

Motion - Hjärt -och lungräddning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 117 Dnr 88399  

Meddelanden 

Följande meddelanden delges kommunfullmäktige 

Efterträdarval Vänsterpartiet, Eva Lundquist invald som ersättare. 

Preliminära andelstal för EKB 2021, Migrationsverket 

Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 

_____ 

 




