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Ann-Kristin Strandman (C) 
Anders Jonsson (C) 
Grethel Broman (S) 
Billy Moström (S) §§ 49 -69 
Anders Olsson (S) 
Anna-Britt Coe (V) §§ 48-64 
Tomas Johansson (FD) ersätter Anna - Britt Coe (V)  §§65 - 87 
Jan Persson (M) ersätter Billy Moström (S) §§70 -87 
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§ 48 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 49 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 31 mars kl. 11:00. 

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet den 
31 mars kl. 11:00. 

_____ 
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§ 50 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet redovisning av medborgarförslag 
och motioner som inte beslutats inom 1 år samt initiativärendet slopade tillsyns- och 
registreringsavgifter för animalieproducenter 2022/2023.  

_____ 
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§ 51 Dnr 103791 

Sekretessärende – individ- och familjeomsorgen 
Publiceras ej. 
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§ 52 Dnr 2022-000109179 

Information  - Regional samverkan räddningsledningssystem, 
Räddningssamverkan Nord (fd. RC NORD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under 2021 att ingå i regional samverkan avseende 
ledningssystem för räddningstjänst med start efter årsskiftet. Räddningschef Curt 
Byström informerar om förseningen av den nya regionala samverkan gällande 
räddningsledningssystem samt att avtalet nu finns upprättat för undertecknande av 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Syftet med en ny regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten är att 
reglera de övergripande formerna för räddningstjänstsamverkan mellan parterna och att 
uppnå en gränslös räddningstjänst, samt en gemensam ledning i ett 
räddningsledningssystem. Samverkansstrukturen benämns Räddningssamverkan Nord. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag - Samverkansavtal 
Tillägg till överenskommelse för samverkan 
Ekonomiskt underlag 
Pressmeddelande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet och informationen läggs till 
handlingarna. 

_____ 

Skickas till: undertecknat avtal skickas till samverkanspartner, räddningstjänst, kso 
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§ 53 Dnr 2022-000107 

Information 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Eva Lundqvist samt Britt- Marie Eriksson, chef för Tallbackens kök  
informerar om kostpolicy och inköp 

Kostchef Eva Lundqvist informerar om hur de inköp som genomförs för skolköket 
följer den antagna kostpolicyn genom att göra inköp av svenska råvaror i stor 
utsträckning samt ekologiskt och närproducerat när det är möjligt. Kostchefen lyfter 
även fram behovet av ett verksamhetsstöd för att bättre kunna följa upp andelen inköp 
som görs i enlighet med de krav som kostpolicyn ställer.  

Britt- Marie Eriksson, chef för Tallbackens kök, återkopplar efterlevnad av kostpolicyn 
för Tallbackens kök. En ny rutin med särskild kontering för ekologiska produkter har 
införts. 

  

Lars Kinnunen, bitr. räddningschef 

Informerar om personalsituationen och bristen på samt omsättningen av 
deltidsbrandmän. Från 2015 till dagens datum så har i snitt fyra deltidsbrandmän per år 
slutat. I dagsläget finns fem vakanser. 

 

Ulf Månsson, kommunchef informerar om: 

- Rekrytering pågår för ny barn- och utbildningschef, tillförordnad barn- och 
utbildningschef fram tills ny rekrytering är på plats blir Fredrik Berglund  

- Covid -19, kommunen uppmanar att medborgare och anställda fortsätta att vaccinera 
sig 

- Rally VM, erfarenheter och framtida samarbete med Rallys Sweden  

- Verksamhetsplan och ekonomistyrning 

- Ny programperiod 2021- 2027 Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare Leader Ur Nära)  

- Region Västerbotten, ny organisation är satt samt överenskommelse kommer att 
beslutas av kommunerna innevarande år 

- Säkerhet- och flyktingfrågor; medborgarkontakter ökar då medborgare känner oro 
över världsläget, arbetet med IT-säkerhet pågår löpande och utbildningsinsatser 
kommer att ges medarbetare i kommunen, krigsplacering är genomförd för 
Nordmalings kommuns anställda 
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Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

UR nära har årsmöte 30/3 och att KSO och oppositionsråd är nominerade till den 
styrelse som kommer utses senare under året. 

______ 
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§ 54 Dnr 2022-000115047 

Statsbidrag till vissa kommuner för stärkt ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 
Ett statsbidrag för vissa utvalda kommuner med en negativ soliditet har införts. Syftet 
med statsbidraget är att ge kommunerna möjlighet att söka medel för omstrukturerings- 
eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamheterna till nya 
ekonomiska förutsättningar. Bidraget kan sökas från den 1 januari till den 31 mars 
2022. 

Nordmalings kommun har under de senaste åren haft en ansträngd ekonomisk situation. 
Den ekonomiska situationen är en effekt av händelser på både kort och lång sikt. På 
kort sikt har kraftigt ökade nettokostnader redovisats på grund av volymökningar inom 
bland annat individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. 

På lång sikt har kommunens invånarantal minskat och den demografiska utvecklingen 
har inneburit att kommunen bedöms har överskott gällande kvadratmeteryta inom 
fastighetsbeståndet. Ett fastighetsbestånd som inte fullt ut nyttjas kräver dock 
fortfarande drift och underhåll för att inte förfalla och det är därför omställningar inom 
fastighetsbeståndet är aktuellt inom Nordmalings kommun. 

Stöd avseende energieffektiviseringar skulle innebära en betydligt snabbare pay off-takt 
jämfört om kommunen måste låna medel till energieffektiviseringsinvesteringar. Vidare 
skulle investeringsstöd avseende nya förskolebygget innebära lägre kapitalkostnader 
över tid vilket skulle få tydligt avtryck i resultaträkningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Statsbidrag ekonomi i balans, ekonomichef 
Fem år i sammandrag, ekonomichef 
Aktuell ekonomisk situation i Nordmalings kommun, ekonomichef 
Ansökan statsbidrag utsatta kommuner, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna ansökningshandlingar för statsbidrag antas. 

______ 

Skickas till: ekonomichef 
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§ 55 Dnr 2022-000110253 

Överlåtelse av fastigheter från Nordmalings kommun till Nordmaling 
Vatten och Avfall AB 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt verksamhetsöverlåtelseavtal beslutat i kommunfullmäktige 2020-12-14 
(undertecknat 2020-12-31) som ligger till grund för överlåtelse av verksamhet samt 
tillgångar från Nordmalings kommun till Nordmalings Vatten och Avfall AB  (bolaget) 
avser i nuläget endast anläggningar på ofri grund.  

Bland de tillgångar som enligt befintligt verksamhetsöverlåtelseavtal överlåtas från 
Nordmalings kommun till bolaget finns; 

1. Lös egendom, inklusive byggnader på ofri grund 
2. Fastigheter som ska överlåtas i sin helhet till bolaget 
3. Byggnader som tjänar VA- respektive avfallsverksamhet, men som står på en större 
kommunal fastighet som tjänar fler syften 
Den lösa egendomen i p. 1 är redan överlåten i och med tecknandet av det befintliga 
överlåtelseavtalet. Byggnaderna under p. 3 kräver längre handläggningstid då 
fastigheter antingen behöver styckas av alternativt att byggnaderna behöver frigöras 
från fastigheten för att kunna överlåtas. 

Det är de nio fastigheterna (bilaga 1) i p. 2 som detta ärende avser. Ett överlåtelseavtal 
finns upprättat för dessa och köpeskillingens storlek har bestämts till beräknat bokfört 
värde per 2022-02-14 (bilaga 2). För den tid som förflutit mellan tecknandet av 
verksamhetsöverlåtelseavtalet och det föreslagna fastighetsöverlåtelseavtalet ska 
bolaget av Nordmalings kommun hyra anläggningarna för att bära alla kostnader för 
VA- respektive avfallsverksamheten under den tid som bolaget ansvarat för dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Vakin 
Bilaga 1 Förslag fastighetsöverlåtelseavtal 
Bilaga 2 Beräkning köpeskilling fastigheter 
Missiv Förslag fastighetsöverlåtelseavtal 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1), där den totala 
köpeskillingen uppgår till 10 992 489 kr, godkänns för underskrift. 

______ 
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§ 56 Dnr 2022-000096042 

Månadsrapport per februari 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens  resultat per februari 2022 uppgår till +2,9  Mkr. Resultatet är främst en 
effekt av fortsatt stark finansförvaltning med positiv slutskatteavräkning för dels 2022 
men även en korrigeringspost för stärkt slutskatteavräkning för 2021. Resultateffekten 
uppgår till 1,9  Mkr där 1,3 Mkr avser korrigering för 2021. Prognosen över 
slutskatteavräkningen innevarande år ligger på 501 kr/inv. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till  86,2 Mkr efter 2 månader vilket är 1,0 Mkr 
högre än föregående år. Verksamhetens intäkter uppgår till 11,3 Mkr vilket är 0,6 Mkr 
lägre än föregående år.  Verksamhetens kostnader uppgår till 97,5 Mkr vilket är 0,4 mkr 
högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 1,0 Mkr högre än samma 
period 2021. Av personalkostnadsökningen står ökade sjuklönekostnader hela 
förändringen. 

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet minskar marginellt mellan perioderna. 

Resultatet för sektorerna uppgår till -4,3 Mkr jämfört med budget per februari. 
Sektorernas resultat är 0,9 Mkr svagare jämfört med samma period föregående år. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport, ekonomichef 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Månadsrapport per februari 2022 godkänns. 

______ 

Skickas till: sektorchefer, ekonomichef, kommunchef 
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§ 57 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

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 redovisas löpande uppföljning av måluppfyllelse. 

Kommunchef, Ulf Månsson informerar bland annat om: 

- ekonomi i balans lyfts fram som en utmaning 
- oklart om bostadsbyggandet kommer ske i enlighet med plan  
- utvecklingsarbetet riskerar att få stå tillbaka pga. omvärldsläget 
 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist informerar bland annat om: 

- arbete för att underlätta medborgarkontakt och tillgänglighet pågår 
- framtagande av underhållsplan är i sin linda 
- ekonomi i balans är en utmaning  
- återkoppling status för tillsynsplaner ges 
 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund informerar bland annat om: 

- förslag på förändrade nyckeltal och mätningar kommer presenteras kommande 
kommunstyrelsen  
- befintliga nyckeltal ger dock vissa indikationer på områden som sektorn har för avsikt 
att arbeta mer med, tex. studiero i klassrummet 
 

Socialchef, Andreas Witt informerar om bland annat:  

- brukarundersökningar genomförda av Indikator/Socialstyrelsen presenteras sommaren 
2022 
- försörjningsstöd minskar och i januari 2022 uppvisar man de lägsta utbetalningar för 
försörjningsstöd på flera år 
- lägre lönekostnader inom särskilda boenden (säbo), inte haft så låga siffror sedan 
2019, trots covid-situationen 
- målet att stimulera förflyttning från hus till lägenhet initierades av sektor omsorg men 
kunde inte fullföljas då Nordmalings hus styrelse fattade beslut som omöjliggjorde 
planerad aktivitet 
- digitalisering av verksamheten inom bland annat särskilt boende undersöks 
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- pulsmätning kommer att genomföras kvartalsvis bland medarbetare för att fånga upp 
hur man kan förbättra attraktiviteten för Nordmalings kommun som arbetsgivare 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-13 
Verksamhetsplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 58 Dnr 2022-000095042 

Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Jonas Wallin presenterar årsresultat 2021: 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 21,8 Mkr. Det innebär en positiv 
resultatavvikelse jämfört med budget på 12,1 Mkr. 

Jämfört med 2020 har kommunens resultatnivå stärkts med 15,3 Mkr vilket främst 
förklaras av en kraftig ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag samtidigt som 
verksamhetens nettokostnad inte ökat i samma takt. 

Verksamhetens nettokostnader ökar 0,9 procent jämfört med 2020 vilket motsvarar 
4,5 Mkr. Verksamhetens intäkter minskar med 7,7 Mkr mellan åren där 
verksamhetsövergång avseende VA/renhållning motsvarar 18,1 Mkr. Verksamhetens 
intäkter påverkas även av en jämförelsestörande post på 6,3 Mkr som avser 
realisationsvinst vid fastighetsförsäljning. 

Taxor och avgifter minskar med 18,3 Mkr jämfört med 2020 vilket är en effekt av 
verksamhetsövergång till Nordva AB. 

Riktade bidrag till kommunens verksamheter ligger i princip på en oförändrad nivå 
mellan åren. Bidrag från Arbetsförmedlingen ökar mellan åren beroende på antal 
tillsatta extratjänster. Samtidigt minskar schablonersättningarna från Migrationsverket 
beroende på lägre mottagande av nyanlända under 2021 jämfört med 2020. Likt 
föregående år har kommunen erhållit stöd för ökade sjuklönekostnader. Stödet uppgår 
till 1,5 Mkr under 2021. 

Verksamhetens kostnader minskar mellan perioderna med 6,8 Mkr eller 1,1 procent där 
verksamhetsövergång avseende VA/renhållning motsvarar 18,1 Mkr. 

Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader ökar 1,4 Mkr vilket motsvarar 0,4 
procent. Kostnaderna för löner arbetad tid inklusive löner till beredskapsarbetare ökar 
0,9 Mkr och inkluderas enbart månads- och timanställda minskar kostnaderna med 
1,2 Mkr. Det innebär att effekten av löneökningar under året motverkas av 
volymminskning. Lönekostnader för ej arbetad tid ökar marginellt mellan åren där 
kostnaderna för sjuklöner i princip är oförändrade mellan åren. 

Kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 106,8 Mkr vilket 
innebär en kostnadsminskning med 3,3 Mkr jämfört med 2020. Kostnadsminskningen 
beror dock på verksamhetsövergång till Nordva och motsvarar 5,9 Mkr. Samtidigt har 
kostnaderna för köp av huvudverksamhet ökat inom social sektor med 6,2 Mkr 
beroende på ökat volym inom IFO. Samtidigt minskar kostnaderna för köp av 
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elevplatser inom skolan utifrån trenden med minskat antal elever inom främst 
gymnasieskolan. 

De fastighetsrelaterade kostnaderna ökar med 6,9 Mkr mellan åren. Kostnadsökningen 
påverkas dels genom nedskrivningar på 3,5 Mkr samt ökade kostnader för el och 
fjärrvärme. Energikostnaderna ökar med 1,7 Mkr jämfört med 2020. Vidare påverkas 
fastigheterna med höga kostnader för snöröjning och takskottning under årets första 
månader. 

De finansiella kostnaderna minskar med 0,2 Mkr jämfört med föregående år beroende 
på lägre skuldsättning under året. 

Skatteintäkterna är 13,3 Mkr högre 2021 jämfört med 2020 där effekten främst beror på 
en positiv slutskatteavräkning för 2021 men även prognosstärkning avseende den 
negativa slutskatteavräkningen för 2020. 

De generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen ökar med 
6,2 Mkr jämfört med föregående år. I detta inkluderas andelen av skolmiljarden samt 
statsbidrag för god vård vilket motsvarar 4,6 Mkr. 

 

Följande investeringar föreslås ombudgeteras till år 2022. 

Projekt omlastningscentral 5,3 Mkr. 
Projekt ny förskola  2,3 Mkr 
Projekt skalskydd 3,9 Mkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Förslag årsredovisning 2021, ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021.  

2. Kommunfullmäktige ombudgeterar 11,5 Mkr till 2022 för att slutföra projekten 
godsterminal, ny förskola samt skalskydd. 

______ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
Sida 

20(50) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 59 Dnr 2022-000108042 

Koordinering av övergripande strategiska mål 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Vision 2031 ”Nordmaling är nära”. Visionen tydliggör 
riktning och utveckling mot en framtida idealbild för Nordmalings kommun. För att 
uppnå visionen har fem framgångsfaktorer utarbetats tillsammans med övergripande 
strategiska mål dessa synliggörs i “Koordinering av övergripande strategiska mål 2022-
2026”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Arbetsunderlag koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Film och presentationsmaterial 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Koordinering av övergripande mål 2022-2026 sker enligt bilaga ”Koordinering 
övergripande strategiska mål 2022-2026” och kommunchef uppdras att fortsätta 
implementeringsarbetet. 

_______ 

Skickas till: kommunchef 
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§ 60 Dnr 2022-000099012 

Internkontrollrapport för 2021 

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.  

De punkter som valts ut för internkontroll 2021 har följts upp löpande under året av 
respektive sektor, och blivit hanterade utifrån de möjligheter som givits. Nya arbetssätt 
och rutiner har aktualiserats inom ett antal områden. Beskrivningar av detta kan läsas i 
kommentarerna i rapporten, men för att nämna några exempel så har nya rutiner skapats 
för att försöka återerövra skulder som inte blivit inbetalda avseende omsorgsavgifter, 
nya arbetssätt planeras för att bättre prognosticera kostnader för gymnasieelever samt 
tjänsteköp av annan huvudman. Det systematiska kvalitetsarbetet ska framgent innefatta 
analys av kostnader för anpassningar till elever/barn med särskilda behov.  

Sektorerna lyfter också fram delar som bör tas i beaktande i framtiden, till exempel 
planering för platser inom särskilt boende när antalet biståndsbeslut ökar, eller 
möjligheten att använda system som IST inom sektor utbildning för att följa 
kostnadsutveckling. 

Den nya fleravdelningsförskolan börjar ta form och den risk som beaktades i 
internkontrollplan för 2021, att upphandlingen skulle överklagas, kan konstateras ej 
realiserad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Internkontrollrapport 2021 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Internkontrollplan för 2021 godkänns. 
______ 

Skickas till: ledningsgrupp 
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§ 61 Dnr 2021-000475012 

Internkontrollplan 2022 

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. Till detta läggs även ett förslag på internkontrollplan med risker 
definierade av verksamheterna och utskotten, som kommunstyrelsen har att godkänna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Internkontrollplan 2022 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-14 

Kommunstyrelsens beslut 
Internkontrollplan för 2022 godkänns. 

_____ 

Skickas till: ledningsgrupp 
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§ 62 Dnr 2021-000010739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka 
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 
Protokollsutdrag 2022-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021. 

______ 
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§ 63 Dnr 2021-000011739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 
beträffande ej verkställda beslut: 

Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över 
hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Utskottet ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
utskottets gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet ska vidare ange vilka typer 
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

Protokollsutdrag 2022-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021. 

______ 

 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
Sida 

25(50) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 64 Dnr 2022-000103730 

Namnändring av verksamhet inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån omorganisationen inom sektor omsorg, beslutad av kommunstyrelsen 2021-05-
10, och med utgångspunkt från den genomlysning som Public Partner gjorde i maj 
2019, har sektorn skapat en organisatorisk enhet vad gäller särskilt boende (säbo) för 
Tallbacken och Strandholmen.  

För att skapa en enhetlig benämning på enheten har medarbetarna fått lämna förslag på 
vad den nya enheten ska få för nytt namn. Ett flertal namnförslag, 23 stycken, lämnades 
in. Därefter sorterades de tio mest föreslagna namnen fram och publicerades på 
kommunens hemsida. Det innebar att allmänheten också kunde vara med och rösta fram 
det namn som man ansåg vara bäst. 158 personer röstade och det förslag som fick flest 
röster var Strandbacken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef 
Omröstningsresultat namnbyte 
Protokollsutdrag 2022-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Det nya namnet på de två huskropparna Strandholmen och Tallbacken blir 
Strandbacken från och med 2022-05-01. 

_____  

Skickas till: socialchef, Enhetschefer inom sektor omsorg, Verksamhetsplanerare samt 
administratör inom sektor omsorg 
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§ 65 Dnr 2022-000077739 

Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsmätning Hälso- och Sjukvård 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 
varje år, 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. 

Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar 
för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med 
gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Kvalitetsmätning Hälso- och Sjukvård 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsmätningen Hälso- och Sjukvård för 2021 
godkänns. 

______ 

Skickas till: socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) 
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§ 66 Dnr 2022-000101750 

Utökning av tjänst inom barn och unga, IFO 

Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänsten i Nordmaling har under flera år haft svårt att rekrytera och behålla 
medarbetare och chefer. Under februari månad påbörjades en genomlysning för hela 
IFO med anledning av att medarbetarna samt IFO chef påkallat behov av stöd på grund 
av hög arbetsbelastning. Verksamheten har påverkats mycket negativt av rörligheten 
och arbetsmiljön har därmed försämrats. För att möta dessa psykosociala 
arbetsmiljöutmaningar lägger sektorn fram förslag som innehåller förändring av antal 
medarbetare och inriktning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-15  
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Information om kartläggning IFO Feelgood 
Beslutsunderlag till SU 
Statistik försörjningsstöd 2018-2022 feb 
Öppna jämförelser Nordmaling barn och unga 2022 
Arbetstyngdsmätning Nordmalingsanpassad 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Individ och familjeomsorgen utökas med en socialsekreterare inom barn och unga samt 
bibehålla tjänsten som biträdande IFO chef. 

______ 

Skickas till: socialchef, ifo-chef 
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§ 67 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som vid behov 
revideras. Följande förslag på revideringar av delegationsordningen föreslås; 

Punkt A 18.6 – en ny punkt gällande beviljande eller avslag av ansökan om vägbidrag 
enligt bestämt belopp och reglemente där produktionsledare föreslås få delegation. 

Punkt U 11.1 – ny punkt i delegationsordningen till följd av ledningssystem för 
skolpsykolog där barn- och utbildningschef föreslås ges delegation att besluta om 
elevhälsans omfattning och ansvar 

Punkt U 11.2 – ny punkt i delegationsordningen där skolpsykolog, skolsjuksköterska 
och logoped föreslås ges delegation att skicka in Lex Maria-anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Delegationsordning 2022-01-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns. 

______ 

Skickas till: nämndsekreterare, berörda handläggare 
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§ 68 Dnr 2022-000088624 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021 

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.  

Skollagen styr att det ska finnas tillgång till elevhälsa. 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, barn- och utbildningschef 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021, barn- och 
utbildningschef 

Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser för 2021 godkänns. 

_____ 

Skickas till: barn- och utbildningschef 
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§ 69 Dnr 2020-000532601 

Svar på Motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till 
lågstadieelever 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Lundqvist-Brömster (L) lämnade 2020 in en motion om att samtliga 
lågstadieelever i Nordmalings kommun borde få Hédi Frieds bok ” Historien om 
Bodri”. 

Sektor utbildning tydliggör att det inom ramen för grundskolans läroplan Lgr11 (from 
nästa termin gäller Lgr22) pågår ett arbete med värdegrundsfrågor, så som mänskliga 
rättigheter och historiska händelser som folkmord. I Nordmalings kommuns skolor 
bedrivs också undervisning som rör världskrigens konsekvenser och följder, däribland 
förintelsen, enligt gällande kursplaner. Detta sker främst inom SO-undervisningen och 
genomförs åldersanpassat i respektive årskurs, dock är det främst högstadiets årskurser 
som berörs av ett centralt innehåll som mer specifikt rör förintelsen. Att tonvikten av 
detta centrala innehåll är förlagd i de senare årskurserna beror bland annat på det 
komplexa i händelseförloppet som ledde till förintelsen.  

Förslaget om att dela ut Hedi Frieds bok kan med fördel vara en riktad insats från 
Nordmalings bibliotek. Biblioteket är positiv till detta och det stämmer väl överens med 
övriga satsningar på media och informationskunskap. Boken finns även tillgänglig via 
bibliotekets app för elever med lässvårigheter. Däremot är det tveksamt om det finns 
möjlighet för biblioteket att finansiera en sådan stor satsning just nu. Kostnad för denna 
insats är ca 25000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Protokollsutdrag 2020-12-14 
Motion, Maria Lundqvist Brömster (L) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med förslag att utdelning och finansiering sker 
av Nordmalings bibliotek i samverkan med sektor utbildning. 

_____ 
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§ 70 Dnr 2022-000087624 

Ledningssystem för skolpsykolog 

Sammanfattning av ärendet 
Skolans huvudman, Nordmalings kommun, är ansvarig vårdgivare för den del av 
elevhälsans psykologiska insats som faller under hälso- och sjukvårdslagen. 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Ledningssystemet syftar till att kvalitetssäkra den del av skolpsykologens 
arbetsuppgifter som innefattas av hälso- och sjukvårdslagen och ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt göra det 
möjligt för ledningen att styra verksamheten så att insatser sker vid rätt tillfälle och på 
rätt sätt. 

I Nordmalings kommun har kommunstyrelsen överlåtit ansvaret för kvalitetsarbetet 
som avser HSL-insatser till verksamhetschef. Eftersom verksamhetschefen saknar 
formell psykologisk kompetens har enskilda ledningsuppgifter därefter överlåtits 
(delegation enligt bilaga 1) till legitimerad psykolog med ledningsansvar för 
elevhälsans psykologiska insats (PLA). PLA ska stödja verksamhetschefen i det 
systematiska kvalitetsarbetet inom patientsäkerhetsområdet. PLA:s uppdrag är att leda 
och stödja patientsäkerhetsarbetet när det gäller riskanalys, egenkontroll och avvikelser 
i verksamheten så att hög patientsäkerhet uppnås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Protokollsutdrag 2022-03-16 
Förslag om ledningssystem för skolpsykolog 

Kommunstyrelsens beslut 
Ledningssystem för skolpsykolog godkänns. 

_____ 

Skickas till: barn- och utbildningschef 
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§ 71 Dnr 2021-000470821 

Svar på motion - Ridhuset 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion anmäls av Monica Jonsson (FD) och Tomas Johansson (FD): 

"Idag så talas det ofta om jämlikhet och jämställda möjligheter för alla. Det borde också 
vara detta för föreningslivet, dock så nära som möjligt. 

När enkäter lagts ut på vår sommarmarknad och även i andra sammanhang så finns 
nästan alltid en fråga om vad som är viktigast för att en barnfamilj kan tänka sig att 
bosätta sig i vår kommun.  

Svaret är till 90% skolan på 1:a plats sedan är det föreningslivets möjligheter. Det man 
trycker på är att ha bra inomhusanläggningar som sport och ishall, ridhus samt badhus. 

I Sverige är nästan alla ridanläggningar drivna av kommunerna, vilket vi också anser att 
det även ska vara så i vår kommun. Vår kommun tillhör bland de bästa i Sveriges 
gällande sport- och ishall samt badhus, vilket vi anser vara det rätta. 

Sport- och ishallen har en kostnad på 3,8 miljoner kronor för 2020. Tyvärr så vet jag 
inte årskostnaden för badhuset. Det är helt rimliga kostnader och nödvändiga. Däremot 
är ridhuset inte behandlat på ett rimligt sätt Man måste ha i åtanke att för tillfället är det 
över 100 personer som rider på sin fritid i anläggningen. Att kommunen ska driva även 
ridhuset anser vi är en självklarhet. 

Därför föreslår vi följande: 

1.En utredning på hur kommunen kan ta över driften med underhåll och personal 

2.Naturligtvis så måste kostnader och organisation klarläggas, vilket kan ta några 
månader. Under tiden det görs bör kommunen höja bidraget som inte har ökat, trots att 
kostnader för foder, veterinärer, strö och material ökat dramatiskt under pandemin. Vårt 
förslag är att lägga till 250 tusen kronor på bidraget fram till utredningen är klar." 

Ansvarig handläggare föreslår att ärendet fortsätts utredas i dialog med föreningen. En 
skrivelse om önskemål om fortsatt dialog för att hitta möjliga stödformer har inlämnats 
av föreningen.   

 

Beslutsunderlag 
Dialog om drift av anläggning av Nordmalings ridklubb, NRKs styrelse 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Ridhus i kommunal regi, samhällsbyggnadschef 
Motion - Ridhuset, Tomas Johansson (FD) 
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Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att avslå den del av förslaget som innebär ett 
förstärkt bidrag om 250 000 kr under utredningstiden. 

Tomas Johansson (FD) och Monica Jonsson (FD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut avseende att-sats nummer 2 i 
motionen och ställer dessa mot varandra. 

Ordförande konstaterar genom acklamation att kommunstyrelsen bifaller Madelaine 
Jakobssons (C) förslag. 

 

Omröstning begärs och genomförs 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning  

Ja-avslag  

Nej- bifall 

Ordförande konstaterar att att-sats nummer 2 avslås med 10 röster för avslag mot 3 för 
bifall, se omröstningsbilaga nedan. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun tar upp dialogen med 
Nordmalings ridklubb för att fastställa riktningen på det fortsatta utredningsarbetet. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats nummer 2, förslaget om bidrag om 
250 000 kr under utredningstiden. 

_____ 

Reservation: Tomas Johansson (FD) och Monica Jonsson (FD) till förmån för eget 
förslag, Mikael Larsson (SD). 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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Omröstningsbilaga, Motion - Ridhuset     

 

Närvaro 
ledamöter 

 

Partivis  

   

JA 

 

NEJ 

 

AVSTÅR 

1 Madelaine Jakobsson Centerpartiet X   

2 Kerstin Sjöström Centerpartiet X   

3 Petronella Johansson Centerpartiet X   

4 Ann-Kristin Strandman Centerpartiet X   

5 Anders  Jonsson Centerpartiet X   

6 Grethel Broman Socialdemokraterna X   

7 Anders  Olsson Socialdemokraterna X   

8 Jan Persson Moderaterna X   

9 Mikael Larsson Sverigedemokraterna  

 

X  

10 Chatarina Gustafsson Moderaterna X   

11 Tomas Johansson Fria Demokraterna  X  

12 Monica  Jonsson Fria Demokraterna  X  

13 Anna-Karin Lundberg Kristdemokaterna X   

       

Resultat:    X 10 3 
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§ 72 Dnr 2022-000091449 

Tillsynsplan för miljö-, hälsoskydds-, livsmedels-, tobak- samt 
alkoholtillsyn 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsplan för miljö-, hälsoskydds-, livsmedels-, tobak- samt alkoholtillsyn ska 
godkännas av kommunstyrelsen. Tillsynsplanen redovisar kommunstyrelsens 
bedömning av det samlade tillsynsbehovet för år 2022 och är således ett strategiskt 
styrdokument. I tillsynsplanen anges tillsynsbehovet, samt hur tillsynen prioriteras 
utifrån tilldelade resurser. Tillsynsplanen inrymmer även en enkel behovsutredning.  

En behovsutredning kommer att upprättas vinterhalvåret 2023, den kommer att utgöra 
grunden i hur tillsynsplaneringen fortskrider under en treårsperiod (2023-2025). I 
samband med behovsutredningens upprättande kommer också en ny tillsynsplan att 
framtagas.  

Det här dokumentet betraktas som ett temporärt styrdokument för år 2022 och därefter 
framtas underlag för att planera tillsynen under ett längre tidsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för miljö-, hälsoskydds-, livsmedels-, tobak- samt alkoholtillsyn, 
miljöinspektör 

Kommunstyrelsens beslut 
Tillsynsplan för miljö-, hälsoskydds-, livsmedels-, tobak- samt alkoholtillsyn godkänns. 

_____ 

Skickas till: miljöinspektörer, samhällsbyggnadschef 
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§ 73 Dnr 2022-000059269 

Utredning - Ställplats i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige biföll under 2019 delar av ett medborgarförslag samt en motion 
från Fria Demokraterna om ställplats för husbil i Nordmaling, med inriktningen att 
vidare utreda förutsättningarna för en ställplats inom tätorten. 

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2022 att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att 
återkomma med förslag på plats för ställplats samt kostnadskalkyl för detta till 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2022. 

Ett resonemang om att inleda med beslut om parkeringsplats, för att sedan ta ställning 
till om det finns underlag för att utveckla parkeringsplatsen till ställplats kommande år, 
förs av kommunstyrelsen under dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Allmänna råd campingplats 
Protokollsutdrag 2022-01-31 
Ställplats parkering 
Beräkning enkel ställplats 
Offert 
Skärmklipp 
Parkering Parkster 

Kommunstyrelsens beslut 
Parkering på kommunal plats i 24 timmar märks upp och erbjuds för husbilar. 

_____ 

Skickas till: produktionsledare 
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§ 74 Dnr 2022-000086023 

Revidering av riktlinje för rekrytering och nyanställning 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har sen tidigare en fastställd riktlinje för rekrytering och 
nyanställning som antogs i personalutskottet 2012; Riktlinjer och delegationsordning 
för rekrytering och nyanställning i Nordmalings kommun, PU 2012-04-10, § 15 (Dnr: 
KS-2012-145-022). Behov av revidering av riktlinjen har uppkommit med anledning av 
ny lagstiftning samt antaget styrkort av Nordmalings kommunfullmäktige. 

Rekrytering är en viktig del i kommunens kompetensförsörjning och riktlinjen ska ge 
en kvalitetssäkrad riktning i rekryteringsarbetet och vara ett stöd för cheferna i 
Nordmalings kommun.  

De stora förändringarna i den reviderade riktlinjen är att den nu innehåller ett  

• inkluderande- och icke diskriminerande förhållningssätt 

• jämställdhetsperspektiv 

• avsnitt om ett tidigare beslut i KS (Dnr 2017-000356 021) om att målsättningen är att 
erbjuda heltid vid nyanställningar, samt 

• att rekryteringsprocessen ska följa modellen Kompetensbaserad rekrytering där 
målsättningen är att rekrytera rätt person på rätt plats och med rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Förslag – revidering av riktlinje för rekrytering och nyanställning 

Kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade riktlinjen för rekrytering och nyanställning godkänns. 

_____ 
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§ 75 Dnr 2022-000042140 

Information näringslivsutvecklare 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar kort om: 

- läget i Ukraina och Ryssland påverkar kommunens näringsliv när priser på 
råvaror stiger och slår hårt mot de gröna näringarna, industrin samt övrigt 
näringsliv i kommunen 

- SCA genomför nu sin virkesmätning på omlastningsterminalen i Rundvik 

- Näringsliv i samverkan (NiS) fortlöper enligt plan 

- Medverkan i Business Arena i Umeå den 27 april. 

______ 
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§ 76 Dnr 2022-000078072 

Strategisk plan för Nordmalings brottsförebyggande arbete 

Sammanfattning av ärendet 
En strategisk plan för det lokala brottsförebyggande arbetet inom Nordmalings 
kommun är framtagen.  

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten ska minska och 
att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att sprida kunskap om 
brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.  

Nordmaling BRÅ har en enkel organisation som ska främja initiativ och engagemang. 
BRÅ Nordmaling består av en strategisk grupp och en operativ samverkansgrupp. 
Brottsbyggande rådet är den strategiska gruppen. Rådet består av representanter från 
räddningstjänsten, polisen, Nordmalings hus, sektor omsorg, sektor utbildning och 
gemensam service. Samordnande för det brottsförebyggande rådet är kommunstrateg. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Strategisk plan Nordmaling brottsförebyggande råd (BRÅ) 
Bilaga Medborgarlöfte 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige antar strategisk plan för Nordmaling brottsförebyggande råd 
(BRÅ). 

_______ 
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§ 77 Dnr 2022-000113073 

Fastställande av vinnare av Nordmalings kommuns folkhälsopris 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet lämnade ett initiativ om att inrätta ett folkhälsopris vilket godkändes av 
kommunstyrelsen. Detta är första gången folkhälsopriset delas ut och Folkhälsorådets 
förslag till pristagare och motivering lyder: 

”För ett aldrig sinande ideellt engagemang med att hålla backen i gång och i hög klass. 
Backen bidrar inte bara till den fysiska folkhälsan utan är även en viktig social 
plattform. En konstant utveckling av verksamheten görs för att möta besökarnas 
önskemål och behov. Under pandemin har Ålidberget utgjort en viktig mötesplats då 
man kunnat träffas utomhus. Friluftsfrämjandet genomför aktiviteter som passar oavsett 
ålder och årets nyhet med barnliftar förbättrar ytterligare barnens möjligheter till fysisk 
aktivitet”. 

Rådet tillägger att de anser att Friluftsfrämjandet i Nordmaling, som äger och driver 
Ålidbergets skidanläggning är en värdig första mottagare av Nordmalings kommuns 
Folkhälsopris 2022. En anläggning där hela familjer och alla åldersgrupper kan bedriva 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Protokollsutdrag Folkhälsorådet 2022-03-08 § 12 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Friluftsfrämjandet i Nordmaling, som äger och driver 
Ålidbergets skidanläggning, är en värdig första mottagare att tilldelas Nordmalings  

kommuns Folkhälsopris 2022 om 10 000 kronor. En anläggning där hela familjer och 
alla åldersgrupper kan bedriva aktiviteter! 

____ 

Jäv: Jan Persson (M) deltar inte i beslut i ärendet  
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§ 78 Dnr 2022-000067042 

Barnbokslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommuns barnbokslut är en sammanställning av verksamheternas olika 
mål, insatser och resultat under det gångna året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa 
hur beslut och insatser har haft  effekt för barn och unga i Nordmalings kommun.  

Årets barnbokslut har utvecklats med en förbättrad beskrivning av hur barns inflytande 
och behov finns synliggjort i olika verksamheters planering och verkställighet.  

Ett utvecklingsbehov finns avseende barnrättsperspektivet som ska vara  synliggjort i 
beslutsunderlag där barn är berörda.  

Inför kommande års barnbokslut sker en uppföljning av kommunens verksamhet i syftet 
att få en bild av hur verksamheterna arbetat med barnperspektivet i 
verksamhetsplanering och genomförande av olika insatser. Det ger ett bra underlag för 
behov av utveckling och åtgärder som bidrar till långsiktig planering med en god 
ekonomisk planering inför kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Barnbokslut 2021 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Protokollsutdrag 2022-03-15 
Protokollsutdrag 2022-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Barnbokslut 2021 godkänns. 

________ 

Skickas till: kommunstrateg 
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§ 79 Dnr 2020-000594829 

Svar på motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Forsgren (L) inkom 2020 -12-14 med en motion om ökad tillgänglighet gällande 
kommunens lekplatser. Motionen tar upp att det finns personer med 
funktionsnedsättningar som inte kan ta del av kommunens lekplatser. Det bör finnas en 
god tillgänglighet till kommunens lekparker, vilket är en nyckelfråga för att alla ska ha 
lika möjligheter att forma sina egna liv. Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder 
för lek.  

Utredande tjänsteperson föreslår dock ett avslag av motionen med utgångspunkt i de 
säkerhetsaspekter som medföljer vid t. ex. anpassning av gungor för rullstol. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-03-14 § 28  
Protokollsutdrag 2020-12-14  
Yttrande, kommunstrateg 
Motion - tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

_______ 
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§ 80 Dnr 2020-000526029 

Svar på motion - Hjärt och lungräddning  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen Hjärt- och lungräddning (HLR) för samtliga anställda inlämnades av 
Liberalerna och anmäldes i kommunfullmäktige 2020-11-02.  

Utredande tjänsteperson konstaterar att Nordmalings kommuns räddningstjänst har 
utbildat tre instruktörer i HLR som kan användas för att utbilda kommunens anställda. 

I första hand kommer professioner som t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor och 
vårdbiträden att erbjudas utbildningen. Därefter kommer övriga anställda att kallas till 
utbildning.  

Kostnaden beräknas till 3 000 kr per utbildningstillfälle. Sektor omsorg kommer att stå 
för sina kostnader, eftersom det är ett krav att HLR-utbildning genomförs med visst 
intervall inom vissa professioner. Övriga sektorer har inte tagit ställning till huruvida de 
kommer att kunna finansiera utbildningarna, då de inte kommer att påbörjas förrän 
tidigast under hösten/vintern 2022/2023. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, personalchef 
Protokollsutdrag 2022-03-14 
Motion - Hjärt och lungräddning, Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen - Hjärt och lungräddning. 

_____ 
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§ 81 Dnr 2022-000118805 

Ansökan om stöd till ny lift 

Sammanfattning av ärendet 
Friluftsfrämjandet i Nordmaling ansöker om 675 000 kr för att modernisera den äldsta 
av liftarna i Ålidberget. Liften är från1969 med en konstruktion av motorstyrning som 
är på väg att fasas ut. Föreningen lyfter fram att det saknas verksamma elektriker som 
har kunskap om den här typen av anläggning samt att det inte går att köpa reservdelar 
till liften på grund av dess ålder. Det blir svårare och osäkrare att få igång liften för 
varje år som går. 

Lösningen är ett uppdateringssystem. Denna uppdatering innebär att motor, 
motorstyrning och säkerhetssystem byts ut och att liften i stora delar blir som ny. 
Kostnaden för detta är  675 000 kr inkl.moms.  

En ny lift kommer att innebära att verksamheten säkerställs i många år framåt med 
möjlighet till reparationer. Den kommer också att göra anläggningen säkrare och bättre 
anpassad till t.ex skidskola, och mindre vana skidåkare då har möjlighet att köra liften 
på lägre fart. Detta kommer att sänka trösklarna till skidåkning och bättre tillgänglighet. 

Man vill genomföra detta under våren 2022 (väntetid på systemet är 12 veckor) så det 
är klart att tas i bruk säsongen 2022-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Ansökan med ansökningshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att utreda och återkomma med ytterligare underlag och 
möjliga finansieringsformer. 

_____ 
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§ 82 Dnr 2022-000117133 

Omvärldsbevakning - Ukraina 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Ulf Månsson informerar om hur läget i Ukraina ger följdverkningar för 
Nordmalings kommun.  

Avrapportering till Länsstyrelsen görs löpande från kommunerna. Länsstyrelsen och 
Migrationsverket samverkar i mottagandefrågan. Nordmalings kommun har i dagsläget 
beredskap för att ta emot 66 flyktingar. 

Nordmalings kommun arbetar tillsammans med kommunens föreningar för att 
förbereda sig för ev. behov som kan uppstå. 

______ 
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§ 83 Dnr 103670 

Information om nya mallar för tjänsteskrivelse, utredningar med 
tillhörande checklistor samt beslutsstöd 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ges information om att nya mallar för tjänsteskrivelser och 
utredningar har utformats där utredningsmallen också innehåller checklistor för att 
säkerställa att barn-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiven beaktas under hela 
ärendets process. Ett beslutsstöd för politiken har också tagits fram.  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

_______ 
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§ 84 Dnr 103261 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut att föra talan i domstol, dnr 2022-046-108, Andreas Witt 

Beslut om upphörande av vård 21 § LVU, Madelaine Jakobsson, 2022-01-11 

Brådskande beslut – vattenskyddsföreskrift, Madelaine Jakobsson 2022-02-21 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
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§ 85 Dnr 2022-000058009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 
inom 1 års tid 

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 medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 
kommunfullmäktige: 

Motion - Utveckling av området kring Norrskenshallen 

Motion - Samarbete mellan Nordmalings kommun och kommunens föreningsliv 

Motion - Mountainbikecykling 

Medborgarförslag - Öka bredbandskapaciteten i Nordmalings stadsnät 

Motion - Fritidsbank för idrottande barn och ungdomar 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag och motioner som inte beslutats inom 1 års tid, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 
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§ 86 Dnr 103088 

Meddelanden 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2022-02-11 
Kallelse UrNära, 2022-03-30 
Redovisning sjukfrånvaro Nordmalings kommun, Personalchef 
Biofuel Region, medlemsbrev 
Protokoll Samråd vård och omsorg, 2022-03-16 
 
Skolinspektionen informerar om att från och med 24 januari till och med 4 mars 
kommer skolenkäten från Skolinspektionen vara öppen för Nordmalings kommun, 
dokid 103115.  
 
Skolverket meddelar om förstärkning av statligt stöd 2022, dokid 103347.  
 
Skolinspektionen meddelar via ett uppföljningsbeslut att de avslutar granskningen för 
att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning med tillägg att ytterligare 
kvalitetshöjande åtgärder behövs i Nordmalings kommun, dnr 2021-095-615. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet rörande 
anmälan enligt Lex Sarah som Nordmalings kommuns individ- och familjeomsorg 
lämnat in utan att vidta några ytterligare åtgärder, dnr 2021-448-750  
 
Arbetsmiljöverket har beslutat att avslå framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen 
gällande nya lokaler bemanningsenheten, dnr 2021-510-026  
 
Protokoll från Länssamverkansgruppen, samverkansorganet på tjänstemannanivå för 
vård och omsorg, från mötet den 17 februari 2022, dokid 103593.  
 
Antagen rutin för hur revidering av delegationsordning inom sektor omsorgs område 
ska ske, dokid 103631  
 
Enkäter har skickats ut till kommunens sjuksköterskor och verksamhetschef som ett led 
i den uppföljande tillsynsinsatsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 
fokuserar på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr 
2021-331-730  
 

Samtliga kommuner i regionen har godkänt ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso-och sjukvård i Västerbotten, dokid 103677. 
______ 
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§ 87 Dnr 2022-000122 

Initiativärende - Slopade kommunala tillsyns- och 
registreringsavgifter för animalieproducenter i Nordmalings kommun 
under 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Karin Lundberg (KD) väcker ärendet med motivering "att en liten, men billig och 
symbolisk och viktig handling för Nordmalings kommuns animalieproducenter denna 
tid med enorma kostnadsökningar som aldrig tidigare skådats i mannatid, vore att slopa 
alla kommunala tillsyns- och registreringsavgifter för 2022/2023". 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att det redan finns planer på ett 
dialogmöte med näringslivssamordnare, kommunstyrelsens ordförande och 
näringsidkare inom animalieproduktion för att gemensamt ta ett helhetsgrepp i denna 
krissituation. Under detta möte så kommer företrädare för kommunen föra dialog om 
hur man på bästa sätt kan stötta de gröna näringarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet beaktas i den dialog som kommer att genomföras med näringslivssamordnare, 
kommunstyrelsens ordförande och näringsidkare inom animalieproduktion för att 
undersöka förutsättningarna.  

_____ 

 

 


