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Närvarande 
 

Beslutande: 

Madelaine Jakobsson (C) 

Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Anders Jonsson (C) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Anna-Karin Lundberg (KD) 

Monica Jonsson (FD) 

Grethel Broman (S) 

Gerd Lindgren (S) ersätter Billy Moström (S)  

Anders Olsson (S) 

Anna-Britt Coe (V) 

Mikael Larsson (SD) 

 

 

 

Övriga: Carin Ahlfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare  

 Tomas Johansson (FD), ej tjänstgörande ersättare 

Ulf Månsson, kommunchef 

 Jakob Norstedt, kommunikatör, §88 

 Jan Olsson, IT-samordnare, §88 

Jonas Wallin, ekonomichef ,§§89-92 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef,§§89-92 

 Thomas Berglund, barn- och utbildningschef, §§89-92, §§96-97 

 Andreas Witt, socialchef, §§89-93 

 Conny Nordendahl, näringslivssamordnare, §98 

 Anna Hallgren, nämndsekreterare, §99 

 Ann-Sofie Appelblad, socialchef, §88, §106, §§ 108-109 

 Maria Syd, kommunsekreterare 
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§ 86 Dnr 96817  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden har lagts till föredragningslistan sedan kallelsen skickades ut: 

- information från verksamheterna och kommunchef  

- nominering Urnära LAG-grupp 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

______ 
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§ 87 Dnr 96818  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 12 maj. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

(C) den 12 maj kl. 16:30. 

_____ 
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§ 88 Dnr 2021-000222  

Information från verksamheterna och kommunchef 

Ulf Månsson, kommunchef, informerar om: 

- Aktuellt covidläge, där smittspridningen är fortsatt hög. 

- Fortsatt hög arbetsbelastning inom sektor samhällsbyggnad. 

- De övergripande strategiska målen ska klarläggas i verksamheterna samt att Vision 

2031 bör kopplas till budgetprocess då detta saknas i dagsläget. 

- Processen med exploatering på Notholmen fortgår.  

- En informationsfilm om säkerhetsarbete är publicerad på kommunens hemsida. 

- Kort omvärldsbevakning avseende logistik och satsande företag delges. 

- Sommarturism och fiske berörs samt information om beslutet att stänga fiskestugor. 

 

Jakob Norstedt, kommunikatör, informerar om: 

- Ny hemsida för Nordmalings kommun väntas vara i drift från juni 2021. Vännäs 

kommun, Bjurholms kommun och Vindelns kommun inför samma plattform för ny 

hemsida. Samma typ av plattform används också för den nya interna webben som tas i 

drift under hösten. 

 

Jan Olsson, IT-samordnare, informerar om: 

- Vikten av IT- säkerhet samt framtida möjligheter och utmaningar gällande utbyggnad 

av tjänster som baseras på mobiltelefoni.  

- Behov av att möjliggöra utbyte av datorer, utbyte av äldre verksamhetssystem, skapa 

resurser för att möjliggöra användandet av robotar och planera för utbildningsinsatser 

lyfts fram. 

  

Madelaine Jakobsson (C), ordförande kommunstyrelsen, informerar om: 

- Kommuninvest årsstämma har genomförts, Kommuninvest är kommunernas och 

regionernas egen bank och de informerade också på årsstämman att de har en ny form 

av lån som bygger på social hållbarhet.  

- Madelaine Jakobsson har nu avslutat den folkhälsoutbildning som hon gått för 

kommunens räkning. Monica Samuelsson (Folkhälsorådets ordförande) och 

kommunstrateg har också tidigare gått samma utbildning. Folkhälsofrågorna måste 
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genomsyra hela kommunens verksamhet samt arbetet med till exempel föreningsliv och 

näringsliv.  

- De årliga Myndighetsdagarna, anordnade av länsstyrelsen Västerbotten och 

Norrbotten har nyss genomförts. Myndighetsdagarna innebär att olika myndigheters 

generaldirektörer bjuds in för att informera kommunerna samt för att skapa möjlighet 

till dialog. I år deltog bland annat Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

- Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum – styrelsen har haft sitt första konstituerande möte 

och mycket tid läggs nu på rutiner och riktlinjer. 

- Har besökt Rundviks Livs och hälsat dem välkomna till kommunen tillsammans med 

näringslivsutvecklaren i kommunen.  

 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg informerar om: 

- EGTS-Kvarken, dess organisation och aktuella projekt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationerna läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 89 Dnr 2021-000153 042 

Månadsrapport per mars 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt månadsrapport för sektorerna per mars. 

Kommunens  resultat per mars uppgår till +2,6 Mkr. Det starka resultatet är främst en 

effekt av positiv slutskatteavräkning för dels 2021 men även en korrigeringspost för 

stärkt slutskatteavräkning för 2020. Resultateffekten uppgår till 2,4 Mkr där 1,6 Mkr 

avser korrigering för 2020. Vidare är de generella statsbidragen cirka 0,9 Mkr högre än 

budgeterat. Resultatet per mars understiger dock den budgeterade resultatnivån för 

perioden. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 126,5 Mkr efter 3 månader vilket är 2,0 Mkr 

lägre jämfört med samma period 2020. Verksamhetens intäkter uppgår till 20,1 Mkr 

vilket är 3,0 Mkr lägre än föregående år. Verksamhetens kostnader uppgår till 146,6 

Mkr vilket är 5,0 mkr lägre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 1,9 Mkr 

lägre än samma period 2020. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar med 

1,8 Mkr mellan perioderna. Effekten av verksamhetsövergång till Vakin påverkar 

verksamhetens intäkter och kostnader med -5,0 Mkr jmf med 2020. 

Nettokostnadseffekten av verksamhetsövergången är i övrigt neutral. 

Resultatet för sektorerna uppgår till -4,2 Mkr jämfört med budget per sista mars. 

Sektorernas resultat är 3,3 Mkr starkare jämfört med samma period föregående år.   

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, ekonomichef  

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Protokollsutdrag 2021-04-21 

Protokollsutdrag 2021-04-20 

Protokollsutdrag 2021-04-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Månadsrapport mars 2021 godkänns. 

_______ 
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§ 90 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 

genom månads- och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 

verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden, än de 

ekonomiska målområdena, så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 

utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 

innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 

utskottens mål och resultatmått framgår. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar 

kommunchef samt sektorchefer nivån av måluppfyllelse inom respektive sektor och 

problematiserar de delar som bedöms svårare att nå.  

 

Kommunchef Ulf Månsson lyfter fram följande mål som mer problematiska att uppnå: 

- bostadsbyggandet 15-25 lgh/år 

- maximalt utnyttjande av EU-medel 

- växa med 75 personer per år 

 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist framför bland annat att: 

- viss handläggning bedöms svårare att hinna med inom önskvärd/lagstadgad tid 

- behov av rekrytering av miljöinspektörer inom kort (ej utökning)   

 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund lyfter fram att: 

- budgeten för närvarande är balanserad 

- varierande sjukfrånvaro har varit utmanande, en god plan för arbetsmiljö under 

pandemin finns men utvecklingsarbete inom området tvingas stå tillbaka 

- för att undvika någon påtaglig meritvärdespåverkan med anledning av pandemin ser 

sektorn över möjligheten till insatser under lov 

- ökande andel barn och unga med behov av särskilt stöd 

 

Socialchef Andreas Witt meddelar från sektor omsorg att: 

- Socialstyrelsen har problem med enkätundersökningen "Äldreguiden", så att svar på 

denna kommer inte kunna levereras innevarande år 

- äldreomsorgen har större kostnader än jämförbara kommuner, åtgärder med anledning 

av detta är påbörjade 
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- struktur och styrning gällande placeringskostnader stärks genom att ärendena hanteras 

av sociala utskottet 

- frågan om behovet av att arbeta med skyddsutrustning bevakas 

- möjlighet finns att använda Viken B vid behov  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-03-03 

Protokollsutdrag 2021-03-02 

Protokollsutdrag 2021-03-01 

Inledande dialog om måluppfyllelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 91 Dnr 2020-000418 003 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) för att ”se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt”.  

Internkontrollplanen består av riskbedömningar av ett antal processer, riskbeskrivningar 

för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska realiseras (kontroll och 

mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av processerna.  

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 

kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 

kommentarer kring respektive identifierad risk samt en sammanfattande bedömning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Internkontrollrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollrapport för 2020 godkänns. 

_____ 

Skickas till: kommunsekreterare  
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§ 92 Dnr 2021-000211 012 

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) kap 6 §6 för att ”se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt”. I en politisk organisation med utskott så innebär detta att 

kommunstyrelsen ansvarar för samtliga sektorers interna kontroll.  

Intern kontroll utövas på flera olika sätt genom exempelvis redovisning av 

ansvarsfördelning i kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens 

delegationsordning samt kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan i utskott och 

kommunstyrelse. Ekonomiskt sker uppföljning genom månadsrapporter och 

tertialbokslut, men för vissa delar av verksamheten behöver en särskild plan upprättas 

för att minimera risken att allvarliga fel begås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare  

Internkontrollplan 2021 

 

Tilläggsyrkande 

Kerstin Sjöström (C) föreslår att bristande tillgång till familjehem och bristande tillgång 

till platser inom särskilt boende läggs till internkontrollplanen.  

Monica Jonsson (FD) föreslår att en förklaring till risknivåerna läggs till planen. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om att godkänna internkontrollplanen hanteras 

först och att kommunstyrelsen sedan tar ställning till de två tilläggsyrkandena vart och 

ett för sig. 

Kommunstyrelsens beslut 

Internkontrollplan för 2021 godkänns med tillägg inom sektor omsorg av följande 

risker: 

- bristande tillgång till familjehem 

- bristande tillgång till platser inom särskilt boende  

Samt att risknivåerna läggs till planen. 

_____ 

Skickas till: kommunsekreterare (revidering av plan) 
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§ 93 Dnr 2020-000292 739 

Utredning - Översyn chefsorganisation och enheter inom hemtjänst 

och särskilt boende 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av chefsorganisationen och enheter inom hemtjänst och särskilt boende har 

genomförts. Med utgångspunkt från den genomlysning som Public Partner gjorde i maj 

2019 har sektorn dragit slutsatser och lämnar förslag till förändring.  

Förslaget innebär neddragning av en enhetschefstjänst men för att möta de strukturella 

problemen i ledningen och styrningen har en verksamhetschefstjänst för det nya 

särskilda boendet, hemtjänst och LSS tillkommit. Ledningsstrukturen förändras också 

så att en enhetlig sektorledning bestående av färre chefer skapas och övriga 

ledningsgrupper i sektorn tas bort. Planeringen av verksamheten förändras med annan 

kompetens på bemanningsenheten som i förslaget tillfaller sektorn. Där kommer 

rekrytering av omsorgsmedarbetare och schemasimuleringar att ingå. Syftet med 

förändringarna är att kunna skapa en bättre ledningsstrukturstruktur, minska 

välfärdsproduktionskostnaderna genom stordriftsfördelar men också att producera 

hälsosamma scheman för medarbetarna som i slutändan gynnar omsorgstagarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2021-04-19 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

Organisationsschema 2021-03-16 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2021-03-02 

Tjänsteskrivelse/utredning 2021-02-11 

Rok Bemanning 

Rok Enhetschefer, verksamhetschef HSL, MAS, verksamhetsplanerare  

Rok Kommunal 

Rok Arbetsterapeut 

Rok Tes 

Rok Vårdförbundet 

Socialstyrelsen antal medarbetare per chef, Socialstyrelsen 

Arbetsmiljöverket första linjens chefer, Arbetsmiljöverket  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kerstin Sjöström (C) och Chatarina Gustafsson (M) yrkar bifall till 

organisationsförändringen.  
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Kommunstyrelsens beslut 

Förslaget om organisationsförändring godkänns och socialchef uppdras att genomföra 

förändringarna. 

_____ 

Protokollsanteckning: Monica Jonsson (FD) vill föra till protokollet att hon avstår 

medverkan i beslut. 

Jäv: Mikael Larsson (SD) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv. 

Skickas till: Socialchef, personalchef 
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§ 94 Dnr 2021-000216 041 

Äskande av investeringsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt investeringsmedel om 1 Mkr för investering i 

skalskydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rekommenderat 

Nordmalings kommun att vidta åtgärder för att förbättra kommunens skalskydd. 

Eftersom kostnad för denna investering överstiger fastställd ram för investeringsmedel 

så behöver ett beslut om utökade investeringsmedel fattas.  

 

Kommunens simhall har sedan en tid tillbaka varit i behov av riktade åtgärder i 

vattenrenings- respektive ventilationsanläggning. Den senaste tvåårsperioden med 

ekonomisk återhållsamhet har inneburit att underhåll av denna karaktär skjutits på 

framtiden. Investering i anläggningen har planerats till år 2022, med ca 2,5 Mkr som 

investeringspost. Vattenreningsanläggningen har nu i slutet av april 2021 upphört att 

fungera och simhallen är därmed stängd tillsvidare. Behov föreligger därför att äska 

medel redan innevarande år för att åtgärda vattenreningsanläggningen. Den existerande 

reningsanläggningen behöver bytas ut i sin helhet. Åtgärdsutredning pågår och 

kostanden för installation av ny vattenrening är uppskattad till 1,5 Mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige förslås 

1. att utöka investeringsramen med 4,1 Mkr för att genomföra planerad investering 

av skalskydd 

2. att innevarande år tillskjuta 1,5 Mkr för utbyte av vattenreningsanläggningen i 

simhallen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
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§ 95 Dnr 2021-000217 167 

Investering i skalskydd 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rekommenderat 

Nordmalings kommun att vidta åtgärder för att öka kommunens skalskydd. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ett tilläggsäskande av medel för att 

möjliggöra investeringen. Givet att kommunfullmäktige godkänner tilläggsäskandet så 

föreslår förvaltningen att de avtal som tagits fram i samarbete med MSB ligger till 

grund för kommande investering av skalskydd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning att tilläggsmedel enligt äskandet om 4,1 Mkr fastställs så: 

1. uppdras kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal med leverantör av 

skalskydd 

2. förs kostnad för drift in i budget för kommande år med start 2022 

_____ 

Skickas till: kommunchef, ekonomiavdelning, budgetberedning, 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
Sida 

18(36) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 96 Dnr 2020-000505 610 

Yttrande - Granskning avseende barn i behov av stöd 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genom sakkunniga, KPMG, granskat om kommunstyrelsen säkerställer 

att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt. Granskningen utgår 

ifrån följande frågeställningar; 

- Finns det ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att 

uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av 

särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolan? 

- Säkerställs att skolenheterna har tillräckliga resurser för att leva upp till 

skollagens bestämmelser om stöd? 

- Finns rutiner för att följa upp huruvida det särskilda stödet till eleverna 

fungerar? 

- Har åtgärder vidtagits med anledning av den förändrade lagstiftning som trädde 

i kraft 1 juli 2019? 

 

Av sektorns förslag till yttrande framgår att konstaterade brister kring rutiner inom det 

systematiska kvalitetsarbetet är delgivna verksamheten och är sedan tidigare 

identifierade utvecklingsområden. En förbättrad systematisk uppföljning kring särskilt 

stöd ger rektorer ökade möjligheter till höjd kvalitet i utvecklingsarbetet samt ger 

kommunstyrelsen förbättrade underlag för att kunna tillse att skolorna har tillräckliga 

resurser för att leva upp till gällande bestämmelser i skollagen.  

Arbetet är påbörjat och planering pågår för att åtgärda konstaterade brister. Målbilden 

är att redan för årets huvudmannarapport ska dessa områden belysas och presenteras för 

huvudmannen. Barn och utbildningsutskottet samt Kommunstyrelsen bör vid 

kommande planerade sammanträden behandla frågan för att säkerställa nedan beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse granskningsrapport, barn- och utbildningschef 

Protokollsutdrag 2021-04-21 

Yttrande, barn- och utbildningschef 

Granskningsrapport - barn i behov av stöd, KPMG 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet godkänns som svar till revisionen på KPMGs granskning av barn i behov av 

stöd. 

_____ 

Skickas till: Frida Hald, KPMG 
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§ 97 Dnr 2021-000174 620 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska de framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 

vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.  

De medicinska insatserna i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor, skolläkare, 

logoped samt skolpsykolog. Arbetet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och stödja 

elevernas utveckling mot målen. 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ska på utskottets uppdrag och i 

enlighet med gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Protokollsutdrag 2021-04-21 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser godkänns. 

_____ 

Skickas till: barn- och utbildningschef 
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§ 98 Dnr 2021-000013 140 

Information från näringslivsutvecklare  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivssamordnare Conny Nordendahl informerar om pandemins inverkan på 

näringslivet och då särskilt besöksnäring (restaurang, konferens/event) beträffande 

restriktioner och smittspridningsåtgärder på ett nationellt och regionalt/lokalt plan. 

Inom industrin så råder råvarubrist och höga råvarupriser som påverkar ledtider och 

prissättningen/marginaler till kund för industrierna i Nordmalings kommun.  

 

NIS 6.0 Genomförda företagsaktiviteter: 

Föreläsning om IT-säkerhet med Karl-Emil Nikka (Nikka Systems). 

Kvinnors företagande – Föreläsning med ”Choklad Jenny”. 

Branschträff för kommunens fastighetsägare. 

Branschträff för kommunens industri-och industrinära företag. 

NIS-frukostar (gemensamma frukostar) på temat tema PFT, Industri 

WS 4-Ledaskap inom  PFT, Besöksnärings- och handelsträff. 

 

På gång i NIS 6.0: 

Håller på med upphandlingar av utvecklingskonsulter inom PFT. 

Nytt branschmöte med handeln, ny handlarförening planeras att startas i kommunen. 

Program för tillväxt 2 - ny ansökningsomgång för ytterligare en grupp med företag. 

Aktiviteter för företagande kvinnor. 

Beslutsunderlag 

Information, 2021-05-11 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 99 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på en omarbetad del av delegationsordningen, som rör individ- och 

familjeomsorgens område, presenteras kommunstyrelsen av nämndsekreterare Anna 

Hallgren.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2021-04-07 

Förslag på nytt upplägg av delegationsordningen IFO:s del 

Delegationsordningen innan omarbetningen av IFO:s del 

Kommunstyrelsens beslut 

Förändring av IFO:s del av delegationsordningen godkänns. 

_____ 

Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 100 Dnr 2021-000188 805 

Ansökan om projektstöd 2021 

Sammanfattning av ärendet 

För att ge föreningar möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor och tillfälliga insatser 

inom olika områden så finns möjligheten att ansöka om projektstöd. Stödet har fyra 

inriktningar: ungdom, mångfald och integration, folkhälsa och tillfälliga arrangemang. 

Budget för denna kategori är 120 000 kr.  

Två projektansökningar har inkommit om totalt 60 446 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Protokollsutdrag 2021-04-19 

Gräsmyr IK: Ansökan, resultatrapport 2020, verksamhetsberättelse 2020 

Västansjö Fiskevårdsområde (FVO): Ansökan, kassarapport 2020, 

verksamhetsberättelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektstöd beviljas enligt nedan: 

Gräsmyr IK beviljas 35 745 kr som projektstöd inom området folkhälsa. 

Västansjö FVO beviljas 20 000 kr som projektstöd inom området folkhälsa. 

_____ 

Skickas till: kultur- fritidschef och berörda föreningar  
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§ 101 Dnr 2021-000157 804 

Anläggningsbidrag 2021 - Friluftsfrämjandet, IFK Rundvik, Norrfors 

Jaktskytteklubb, Gräsmyr IK, Lögdeå SK, Brukshundklubben 

Sammanfattning av ärendet 

Anläggningsbidraget kan sökas av frilufts- eller idrottsföreningar som driver och sköter 

sin egen anläggning. I första hand bör anläggningen ägas av föreningen, men även hyra 

med avtal om full nyttjanderätt innefattas. Förslag till fördelning av stödet mellan 

sökande görs efter relativ andel av budget om 80 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om anläggningsbidrag med bilagor från följande föreningar; 

Friluftsfrämjandet (Ålidberget)  

IFK Rundvik    

Norrfors Jaktskytteklubb   

Gräsmyr IK    

Lögdeå SK    

Brukshundsklubben   

Kommunstyrelsens beslut 

Anläggningsbidrag beviljas enligt nedan: 

Friluftsfrämjandet (Ålidberget)   25 679 kr 

IFK Rundvik     39 283 kr 

Norrfors Jaktskytteklubb            2 568 kr 

Gräsmyr IK      2 311 kr 

Lögdeå SK      7 078 kr 

Brukshundsklubben     3 081 kr 

_____ 

Skickas till: kultur- fritidschef och berörda föreningar. 
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§ 102 Dnr 2021-000184 804 

Ansökan om anläggningsbidrag 2020 - Nordmalings ridklubb 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fullmäktiges beslut 2016-20-24 §85 ska Nordmalings Ridklubb (NRK) erhålla ett 

årligt verksamhetsbidrag på 400 000 kr för sin verksamhet. Besluten är ettåriga och 

föreningen ansöker om detta en gång per år. Nordmalings Ridklubb uppfyller villkoren 

för anläggningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om anläggningsbidrag, Nordmalings ridklubb 

NRK balans- och resultatrapport, NRK budget 2021, NRK stadgar, revisionsberättelse 

samt verksamhetsberättelse för 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings ridklubb beviljas anläggningsbidrag på 400 000 kr för år 2021. Medel 

belastar budget för anläggningsbidrag. 

_____ 

Skickas till: kultur- fritidschef, berörd förening  
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§ 103 Dnr 2021-000163 804 

Ansökan om övrigt föreningsbidrag 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ideella föreningar som inte uppfyller kommunens krav i antaget bidragsreglemente i 

övrigt, har rätt att få sin ansökan prövad av kommunstyrelsen. Det gäller exempelvis: 

föreningar som inte har sitt säte i Nordmalings kommun men som har verksamhet i 

kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen och dess medborgare,  

föreningar som idag inte har en lokal organisation i Nordmalings kommun men vill 

starta en lokal organisation eller föreningar som vill söka bidrag för verksamhet som 

inte täcks av kategorierna i reglerna och/eller som ansöker utanför ordinarie 

bidragsperiod. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-04-19 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Mullsjö övre vägs samfällighetsförening, ansökan med bilagor 

Högåkers OK, ansökan med bilagor  

Nordmalings odlingssällskap, ansökan med bilagor  

Kråken-Tjeruskär byaförening, ansökan med bilagor 

LN91, ansökan med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Övrigt föreningsstöd enlig följande: 

Mullsjö övre vägs samfällighetsförening beviljas bidrag på 23 000 kr.  

Högåkers OK beviljas bidrag på 25 000 kr. 

Nordmalings odlingssällskap beviljas bidrag på10 000 kr.  

Kråken-Tjeruskär byaförening beviljas bidrag på 20 000 kr. 

Total kostnad för bifallna ansökningar är  68 000 kr. Medel tas från budgeterade medel 

för kategorin övrigt föreningsbidrag, förutom 10 000 kr där medel belastar kategorin 

projektstöd. 

_____ 

Skickas till: kultur- fritidschef, berörda föreningar  
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§ 104 Dnr 2021-000220 259 

Avsiktsförklararing Nordmalings kommun och Statens 

bostadsomvandling (SBO) 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har kontaktat Statens bostadsomvandling (SBO) för att erhålla 

information om organisationens möjligheter att omvandla fastigheter till boende för 

äldre. SBO samverkar med kommuner och bygger om befintliga fastigheter och skapar 

bostäder för seniorer i orter utanför de starkare tillväxtområdena. 

SBO:s erfarenheter från arbete i andra kommuner klarlägger att verksamhetens bidrag 

skapar förutsättningar för att stärka framtidstron på orten och ökar livskvaliteten för fler 

äldre i tillgängliga bostäder. En ytterligare effekt är att attraktiva bostäder för äldre 

skapar flyttkedjor vilket medför att yngre hushåll och barnfamiljer kan finna en bostad 

på orten. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Statens Bostadsomvandling AB   

Bilaga 2 Avsiktsförklaring  

Bilaga 3 Bottenplan idéutkast lägenheter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun undertecknar en avsiktsförklaring med Statens 

bostadsomvandling (SBO) enligt bilaga 2. 

_____ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 105 Dnr 2019-000649 311 

Medborgarförslag - Övergångsställe mellan Resecentrum och Circle K 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2019 lämnade Tillgänglighetsrådet in ett medborgarförslag om att 

anlägga ett övergångsställe mellan Resecentrum och Cirkel K. Kommunfullmäktiges 

presidium beslutade att överlämna hantering och beslut i frågan till kommunstyrelsen. 

Ärendet kommer hanteras i den investeringsplan som håller på att tas fram av sektor 

samhällsbyggnad. En inventering och prissättning av de insatser som kommer behöva 

genomföras för kommande år sker just nu. Det efterfrågade övergångsställen finns med 

i investeringsplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag – övergångsställe mellan Resecentrum och Circel K 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget bifalles och hanteras i investeringsplan. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 106 Dnr 2021-000099 539 

Handlingsplan för hållbart resande 

Sammanfattning av ärendet 

Sverige ska till senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser (Klimatlagen 

2017:720). Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 

2030.  

Trafikverkets inriktningsunderlag för långsiktig infrastrukturplanering beskriver en 

ökad befolkning och ökat resande. Transportsektorn står för en nära en tredjedel av de 

fossila utsläppen i Sverige och det viktigt att arbeta för att minska utsläppen från våra 

transporter. Växthusgaser från transporter ska minska med 70 procent jämfört med vad 

vi släppte ut år 2010.  

Syftet med handlingsplanen är att kommunen ska arbeta för att uppnå de nationella, 

regionala och lokala miljömålen genom att aktivt ta sitt ansvar i arbetet med att minska 

påverkan från transporter. Handlingsplanen ska årligen följas upp i samband med 

kommunens övriga årsredovisningar för verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Protokollsutdrag 2021-04-19 

Handlingsplan Hållbart resande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa handlingsplanen.  

_____ 
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§ 107 Dnr 2021-000198 100 

Deklaration för en stark demokrati 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västerbotten har skickat en inbjudan till länets kommuner, Region 

Västerbotten samt Umeå universitet att delta i ett gemensamt firande den 3 juni med 

anledning att det i år är 100 år sedan det första riksdagsvalet där både män och kvinnor 

fick rösta. Under firandet ska de deltagande organisationerna tillsammans underteckna 

deklaration för en stark demokrati. 

Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag på det interna åtagande som 

Nordmalings kommun ska genomföra under 2021. 

Beslutsunderlag 

Förslag - Nordmalings kommuns demokratideklaration 

Information om deklarationen 

Protokollsutdrag 2021-05-30 

Förlängd tid att underteckna deklarationen 

Exempel på demokratideklaration 

Informationsblad 

Kommunstyrelsens beslut 

Deklarationen för en stark demokrati fastställs i enlighet med Demokratiberedningens 

förslag. 

_____  

Skickas till: nämndsekreterare 
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§ 108 Dnr 2020-000623 026 

Svar på motion - Visselblåsarfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Jonsson (FD) anmäler följande motion: 

“Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella 

missförhållanden i offentlig verksamhet. Det borde enligt Fria demokraterna redovisas 

en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare.  

Det finns ett lagförslag på en ny lag, skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden och den föreslås ersätta den nuvarande så 

kallade visselblåsarlagen, lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm 

om allvarliga missförhållanden. Vår förhoppning är att alla anställda i Nordmalings 

kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på 

arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstemän 

om frågor uppstår. Men i de fall någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är 

det idag inte ens möjligt. Vi ser denna funktion som ett komplement och ska inte ses 

som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd 

till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör. 

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta 

oegentligheter genom överträdelser av lag och riktlinjer kopplade till ledande- och/eller 

andra nyckelpersoner. Alla anmälningar ska behandlas. 

Förslag till beslut, Att: snarast möjligt ta fram och redovisa denna möjlighet för 

kommunens anställda samt medborgare.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse (yttrande), kommunstrateg 

Protokollsutdrag 2020-12-14 

Motion, Monica Jonsson (FD) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

_____ 
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MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 109 Dnr 2021-000129 790 

Upphandling - Verksamhetssystem socialtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten upphandlar nytt verksamhetssystem. Avtalet med CGI för 

verksamhetssystem Treserva löper ut och extra år är nyttjade. Umeå upphandlingsbyrå 

är anlitade för hjälp med upphandlingsprocessen och framtagande av 

upphandlingsunderlagen.  

Delaktighet från berörda verksamheter har funnits under hela processen. Personal med 

olika yrkesbefattningar har arbetat med att ta fram de olika kraven i kravspecifikationen 

för både den verksamhetsfunktionella delen  och den tekniska IT-miljön.  

Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av förfrågningsunderlaget i 

upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Kravspecifikation 

Teknisk kravspecifikation 

Scenarier 

Utvärderingsmodell 

Avtalsmall 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

KLASSA - informationsklassning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Förfrågningsunderlag för verksamhetssystem för socialtjänstens verksamhetsområde 

godkänns. 

Kommunstyrelsen delegerar till socialchef att ta beslut om tilldelning. 

_____ 

Skickas till: socialchef, kommunstrateg, upphandlare Umeå kommun 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 
Sida 

32(36) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 110 Dnr 2021-000223 113 

Nominering Urnära LAG-grupp 

Sammanfattning av ärendet 

Inför årsstämman i URnära ideell förening har medlemmarna möjlighet att nominera 

kandidater till URnära LAG-grupp. Tidigare år har kommunstyrelsens ordförande 

nominerats som ledamot och vice ordförande som suppleant att företräda det offentliga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Madelaine Jakobsson (C) som ledamot och Grethel 

Broman (S) som suppleant.  

______ 

Skickas till: ledamot och suppleant samt Urnära 
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§ 111 Dnr 2021-000064 009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 

inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett (1) år efter att de anmälts 

i kommunfullmäktige: 

Avsändare Beskrivning 

Tomas Johansson (FD) Motion - Försäljning av Nordmalings Hus AB 

Grethel Broman (S) Motion - Utökning av öppettider ÅVC 

Monica Jonsson (FD) Motion – Trygghetsvandringar 

Monica Jonsson (FD), Niklas 

Vestermark (V) 

Motion - Från utskott till nämnder 

Privat Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager 

Privat Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och 

seniorer i kommunens lokaler 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning ej beslutade medborgarförslag och motioner, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

______ 
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§ 112 Dnr 2021-000036 009 

Kurser och konferenser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inga anmälningar till kurser eller konferenser görs. 

_____  
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§ 113 Dnr 2019-000025 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottets protokollsutdrag §§ 47, 49, 50 

Delegationsbeslut barn- och utbildningschef, ansökan om skolskjuts 2020-147 

Delegationsbeslut barn- och utbildningschef, ansökan om tilläggsbelopp 2020-637 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 114 Dnr 96815  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om förändringar och omarbetning av Lokala Avfallsföreskrifter, Vakin 

Verksamhetsberättelse, Aleva omsorg 

______ 
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