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§ 101 

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 102   

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två justerare jämte ordföranden ska väljas att justera protokollet den 28 oktober kl. 
10:00. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Grethel Broman (S) och Maria Lundqvist Brömster (L) väljs för att justera protokollet 
jämte ålderspresident Kerstins Sjöström (C) samt Ingemar Sandström (C) den 28 
oktober kl. 10:00. 

_____ 
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§ 103 

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs. 

_____ 
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§ 104 Dnr 2022-000473113 

Val till kommunfullmäktiges presidium 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges presidium med en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande ska utses för mandatperioden 2022-2026. 

 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) föreslår Ingemar Sandström (C) som ordförande 

Grethel Broman (S) föreslår Billy Moström (S) som 1:e vice ordförande 

Chatarina Gustafsson (M) föreslår Jan Persson (M) som 2:e vice ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter avslutad nominering väljer kommunfullmäktige följande presidium för 
mandatperioden fram till och med att nytt val av presidium förrättas 2026. 

Ordförande: Ingemar Sandström (C) 

1:e vice ordförande: Billy Moström (S) 

2:e vice ordförande: Jan Persson (M)  

_______ 
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§ 105 Dnr 2022-000474113 

Val till kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022- 2026 ska väljas. 
Samtliga partier har möjlighet att nominera en ledamot och en ersättare.  

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) föreslår Kerstin Sjöström (C) som ordförande samt Stefan 
Tornberg (C) som ersättare. 

Tomas Johansson (V) föreslår Maria Myrstener (V) som ledamot och Viktor Krutrök 
(V) som ersättare. 

Jan Persson (M) föreslår Catarina Gustafsson (M) som ledamot och Monica 
Samuelsson (M) som ersättare.  

Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår Jörgen Forsgren (L) som ledamot och sig själv 
som ersättare. 

Anna-Karin Lundberg (KD) föreslår sig själv som ledamot och André Öberg (KD) som 
ersättare. 

Gerd Lindgren (S) föreslår Björn Forsberg (S) som ledamot och  Grethel Broman (S) 
som ersättare. 

Karl- Erik Zetterkvist (SD) avstår att föreslår ledamot och ersättare för 
Sverigedemokraterna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022- 2026 består av: 

Kerstin Sjöström (C) som ordförande samt Stefan Tornberg (C) som ersättare. 

Maria Myrstener (V) som ledamot och Viktor Krutrök (V) som ersättare. 

Chatarina Gustafsson (M) som ledamot och Monica Samuelsson (M) som ersättare.  

Jörgen Forsgren (L) som ledamot och Maria Lundqvist Brömster (L) som ersättare. 

Anna-Karin Lundberg (KD) som ledamot och André Öberg (KD) som ersättare. 

Björn Forsberg (S) som ledamot och  Grethel Broman (S) som ersättare. 
_____ 

Skickas till: kansliet, berörda förtroendevalda 
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§ 106 Dnr 2022-000439041 

Revisionens budget för 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium ska upprätta ett förslag till budget för revisorerna som 
fullmäktige sedan fastställer. Revisorernas budget ska rymmas inom kommunens totala 
budgetram. 

 

Presidiets förslag  

I enlighet med revisionens äskande föreslår presidiet att revisionens budget för 2023 
fastställs till 535 000 kr. 

Under år 2023 så kompenseras för högre kostnader avseende arvoden eftersom såväl 
avgående revisorer som nyvalda revisorer tjänstgör fram till revisionsberättelsen 
avlämnas i april 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionens budget för 2023 fastställs till 535 000 kr. 

Under år 2023 så kompenseras för högre kostnader avseende arvoden eftersom såväl 
avgående revisorer som nyvalda revisorer tjänstgör fram till revisionsberättelsen 
avlämnas i april 2023. 

_____ 

Skickas till: revisionen 
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§ 107 Dnr 2022-000422042 

Delårsrapport januari - augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till delårsbokslut 2022 i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
och Sveriges kommuner och regioner. 

Resultatmålet är fastställt till 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i 
budget 2022.  

De finansiella nyckeltalen för redovisningsperioden visar att Nordmalings kommun 
fortsätter att stärker sin ekonomi. En fortsatt stark resultatbild bidrar till att det egna 
kapitalet stärks och att periodens investeringar finansieras helt med eget kassaflöde. 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 26,3 Mkr. Periodens resultat påverkas 
främst av en stark finansförvaltning där skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
är 12,5 Mkr högre än budgeterat. Prognosen över slutskatteavräkning 2021 samt 2022 
påverkar resultatet med 7,5 Mkr. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 333,3  Mkr vilket är 10,6 Mkr högre än 
föregående år. Nettokostnaden är dock 3,9 Mkr lägre än budgeterat för perioden. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 17,7 Mkr mellan åren samtidigt som 
verksamhetens intäkter ökat med 5,9  Mkr. Soliditeten har stärkts jämfört med 2021-12-
31 med anledning av stark resultatutveckling. 

Beslutsunderlag 

Revisionens översiktliga granskning av delårsrapport per 2022-08-31, revisionen 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, revisionen 
Protokollsutdrag 2022-10-12 
Förslag delårsbokslut 2022 
Tjänsteskrivelse, tf.kommunchef/ekonomichef 
 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari - augusti 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport januari - augusti 2022 godkänns. 

_____ 
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§ 108 Dnr 2022-000419041 

Budget 2023, plan 2024, 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. kommunchef tillika ekonomichef Jonas Wallin presenterar det förslag till budget 
som arbetats fram av den parlamentariskt tillsatta budgetberedningen. 
Budgetberedningen har haft löpande träffar med start årsskiftet 2021/2022 och därefter 
träffat tjänstepersoner och fackliga företrädare för att gemensamt kunna lägga fram ett 
budgetförslag. 

Budget 2023, plan 2024-2025 anger ramen för de ekonomiska förutsättningarna samt de 
övergripande målen som ska uppnås under planperioden. Resultatnivå, ramfördelning 
till verksamheterna samt investeringsnivån i budget bygger på de ekonomiska 
förutsättningarna som beräknas under perioden där effekten synliggörs i prognos över 
finansiell ställning under åren 2023-2025.  

I budget 2023 ligger de av fullmäktige beslutade finansiella målen som grund vid 
beräkning av medelsanvisningen för att säkerställa att god ekonomisk hushållning 
beaktas. Medelsanvisningen till respektive programområde innebär att de ekonomiska 
förutsättningarna för sektorerna tydliggörs i ett tidigt skede. Utifrån övergripande 
medelsanvisning fastställer kommunstyrelsen sedan verksamhetsplan med 
resursfördelning till respektive verksamhetsområde samt övergripande verksamhetsmål 
för året. 

Beslutsunderlag 

MBL-förhandling, budget 2023 
Protokollsutdrag 2022-10-12 
Förslag Budget 2023, plan 2024-2025 
Tjänsteskrivelse, tf. kommunchef/ekonomichef 
 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fastställa skattesatsen för år 2023 till 23,25 per skattekrona.  

2. fastställa Budget 2023, plan 2024  2025 

3. godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens 
budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i 
kommunens budget. 
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4. uppdra till kommunstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och 
tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta 
verksamhetsplan 2023 som ska presenteras för fullmäktige i december. 

5. fastställa låneramen för år 2023 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga 
krediter och upptagande av nya lån.  

6. i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och 
investeringsbudget. 

 

Yttrande under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C), Maria Myrstener (V), Maria Lundqvist Brömster (L), Tomas 
Johansson (V), Kerstin Sjöström (C) och Veronica Berg (S). 

Med kommunfullmäktiges godkännande yttrar sig ekonomichef/tf. kommunchef Jonas 
Wallin.  

Vänsterpartiets ledamöter Maria Myrstener, Tomas Johansson och Viktor Krutrök 
avstår från att delta i beslutet.  

 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C), Grethel Broman (S), Chatarina Gustafsson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 23,25 per skattekrona 

2. Budget 2023, plan 2024  2025 fastställs 

3. Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens budgetramar 
under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 

4. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och 
tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta 
verksamhetsplan 2023 som ska presenteras för fullmäktige i december. 

5. Låneramen fastställs för år 2023 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga 
krediter och upptagande av nya lån.  

6. i övrigt fastställs kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och 
investeringsbudget. 

______ 

Skickas till: ledningsgrupp 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-10-24
Sida

14(26)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
MARIA LUNDQVIST BRÖMSTER 

 
 

§ 109 Dnr 2021-000516712 

Svar på medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har tidigare bedrivit öppen förskola, något som avvecklades efter 
beslut om besparingsåtgärder under 2019. Enligt det inkomna medborgarförslaget finns 
önskemål om att åter starta en öppen förskola.  

Sektor barn och utbildning har en egen målsättning att starta en ny verksamhet för 
öppen förskola och har påbörjat en utredning för att undersöka förutsättningarna att 
verkställa detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 
Utredning, verksamhetsutvecklare 
Medborgarförslag - öppen förskola i Nordmaling 
Protokollsutdrag 2021-12-31 § 152 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
att medel för verksamheten är avsatta i budget för 2023 för att åter kunna starta upp en 
öppen förskola. 
 

Förslag under sammanträdet 

Viktor Krutrök (V) yrkar bifall till medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling 
Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 
 

Beslutsgång 

Ordförande uppfattar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med att verksamheten har påbörjat en 
utredning om förutsättningarna för att åter kunna starta upp en öppen förskola. 

______ 

Skickas till: förslagsställaren 
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§ 110 Dnr 2022-000127624 

Svar på motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av den motion som inkommit där Vänsterpartiet yrkar att Nordmalings 
kommun ska tillhandahålla kostnadsfri tillgång till mensskydd i grundskolan har frågan 
utretts. 

Idag har elever tillgång till kostnadsfria mensskydd i personalrum samt hos 
skolsköterskorna. Frågan diskuteras också återkommande vid samverkansträffar. 

Bland närliggande kommuner så finns olika lösningar för gratis mensskydd, några har 
en liknande lösning som Nordmalings kommun medan andra kommuner delar ut 
menskoppar och/eller har tillgång till mensskydd på skoltoaletterna. I våras beslutade 
kommunfullmäktige i Umeå kommun om kostnadsfri tillgång på skoltoaletter i alla 
kommunens grund- och gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 
Utredning, verksamhetsutvecklare 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 47 
Motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen bifalles med tillägget att sektorn får i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för placering av automater på respektive skola. 

 

Förslag under sammanträdet 

Maria Myrstener (V) yrkar bifall till motionen med tillägget att sektorn får i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för placering av automater på respektive skola . 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalles med tillägget att sektorn får i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för placering av automater på respektive skola. 

______ 

Skickas till: motionären, berörd sektor 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-10-24
Sida

16(26)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
MARIA LUNDQVIST BRÖMSTER 

 
 

§ 111 Dnr 2022-000034402 

Avtalssamverkan inom området miljö och hälsa 

Sammanfattning av ärendet 

Avtal om samverkan syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån 
kommunernas skyldigheter och arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet. Samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från samtliga 
parter kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och 
kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet 
och måluppfyllelse i verksamheterna. 

Samverkan syftar till att möjliggöra för personal att utföra arbete i de kommuner som 
omfattas av avtalet. Detta för att uppnå samnyttjande av personalresurser och underlätta 
genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. Parterna är medvetna om att 
varje kommun, trots detta avtal, behåller det politiska och rättsliga ansvaret för den 
verksamhet de enligt lag har att sköta även om de anlitar personer anställda hos annan 
part. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 
Utredning- Avtalssamverkan inom området miljö och hälsa 
Avtalssamverkan - tillsyn och kontroll 
POM-2021-561_4 Avtalssamverkan 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Nordmalings kommun antar avtalssamverkan  tillsyn 
och kontroll inom området miljö och hälsa. 
 

Förslag under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nordmalings kommun antar avtalssamverkan  tillsyn och kontroll inom området miljö 
och hälsa. 

_____ 

Skickas till: bygg- och miljöchef  



Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr 2022-000232104 

Partistöd 2023, redovisning för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att besluta om partistöd till partier 
representerade i kommunfullmäktige. Lokalt finns även ett antaget reglerande för 
partistöd. Där framgår bland annat att partier har möjlighet att få ersättning för de 
platser som är tillsatta.  

Det lokala partistödet består av  

- ett grundstöd, som är satt till 5000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 8 800 kronor per mandat och år. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 
Redovisning och granskningsrapport från:  
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Fria Demokraterna. 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Regler för partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beviljar partistöd enligt följande: 
Centerpartiet: 10 mandat, totalt: 93 000 kr 
Liberalerna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 
Moderaterna:  3 mandat, totalt: 31 400 kr 
Kristdemokraterna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 
Socialdemokraterna: 8 mandat, totalt: 75 400 kr 
Vänsterpartiet: 3 mandat, totalt: 31 400 kr 
Sverigedemokraterna: 1 mandat, totalt: 13 800 kr 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partistöd beviljas enligt följande: 

Centerpartiet: 10 mandat, totalt: 93 000 kr 

Liberalerna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 

Moderaterna:  3 mandat, totalt: 31 400 kr 

Kristdemokraterna: 2 mandat, totalt: 22 600 kr 
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Rolf Ingemar Sandström 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
MARIA LUNDQVIST BRÖMSTER 

 
 

Socialdemokraterna: 8 mandat, totalt: 75 400 kr 

Vänsterpartiet: 3 mandat, totalt: 31 400 kr 

Sverigedemokraterna: 1 mandat, totalt: 13 800 kr 

_____ 

 

Skickas till: nämndkansli för utbetalning, berörda partier 
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Rolf Ingemar Sandström 
KERSTIN SJÖSTRÖM 
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MARIA LUNDQVIST BRÖMSTER 

 
 

§ 113 Dnr 2022-000420006 

Sammanträdesplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
största möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges sammanträdesdagar samt sport- och 
påsklov. Därtill är förslaget anpassat efter kommunallagens krav om behandling av 
budget samt delårsrapport och kommunens interna ekonomiska processer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag - Sammanträdesdagar 2012 
Protokollsutdrag 2022-10-12 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Föreslagna tider fastställs. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs enligt förslaget. 

____ 
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§ 114 Dnr 2022-000058009 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska medborgarförslag och motioner som inte 
beslutats inom ett år från att medborgarförslaget eller motionen väcktes anmälas till 
kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

_____ 

 



Kommunfullmäktige 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-10-24
Sida

21(26)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rolf Ingemar Sandström 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

Grethel Katarina Broman  
MARIA LUNDQVIST BRÖMSTER 

 
 

§ 115 Dnr 2022-000008113 

Avsägelse av politiskt uppdrag 2022 

 

Följande avsägelser har inkommit: 

Birgitta Stigeland, Socialdemokraterna, ersättare kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Avsägelser inkomna till kommunsekreterare, kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse för ersättarplats i kommunfullmäktige avseende Birgitta Stigeland (S), 
godkänns. 

_____ 

Skickas till: länsstyrelsen Västerbotten, Birgitta Stigeland 
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§ 116 Dnr 2022-000463003 

Principbeslut, digitala handlingar i politiska beslutsinstanser 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer att de politiska sammanträdena hanteras med digital 
ärendehantering avseende kallelser, dagordningar med ärenden och justering.  

Till kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente, 
myndighetsnämndens reglemente och Folkhälsorådets reglemente läggs följande 

på de läsplattor som ledamöter och ersättare lånar av Nordmalings kommun. Justeringar 
av protokoll genomförs digitalt med e-  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer att de politiska sammanträdena hanteras med digital 
ärendehantering avseende kallelser, dagordningar med ärenden och justering.  

Till kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente, 
myndighetsnämndens reglemente och Folkhälsorådets reglemente läggs följande 

lattform 
på de läsplattor som ledamöter och ersättare lånar av Nordmalings kommun. Justeringar 
av protokoll genomförs digitalt med e-  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att de politiska sammanträdena hanteras med digital 
ärendehantering avseende kallelser, dagordningar med ärenden och justering.  

Till kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente, 
myndighetsnämndens reglemente och Folkhälsorådets reglemente läggs följande 

handlingar tillhandahålls digitalt via anvisad plattform 
på de läsplattor som ledamöter och ersättare lånar av Nordmalings kommun. Justeringar 
av protokoll genomförs digitalt med e-  

______ 

Skickas till: nämndkansliet 
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§ 117 Dnr 2022-000482294 

Anmälan av motion - Lokaler tandvård 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion om tandvård med följande förslag: 

- Att kommunen prioriterar att lösa lokaler för tandvården så att den i ett första steg 
åtminstone kan ta emot både barn och vuxna. 

- Att kommunen arbetar skyndsamt med att lösa tandvårdsfrågan på sikt för att få en 
fullskalig tandvård som klarar hela kommunens behov. 

Beslutsunderlag 

Motion  Lokaler tandvård, Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 

_____ 
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§ 118 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde 2022-05-19, dokid 104954. 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220829, dokid 106128. 

Protokoll samråd vård och omsorg 220630, dokid 105223 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avskriva ärendet om Lex 
Sarah-anmälan från vidare handläggning, dnr 2022-114-750. 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen), dnr 2022-129-047 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag  prestationsbaserat för att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre, dnr 
2022-057-047 

Socialstyrelsen har avslagit ansökan om statsbidrag  prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, dnr 2021-
412-047.  

MAS har gjort redaktionella revideringar i arbetsordning för läkemedelshantering, dnr 
2022-322-770 där rutiner för digital medicinsignering nu beskrivs. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet kring Lex 
Sarah-anmälan inom IFO:s verksamhetsområde utan vidare åtgärder, dnr 2022-132-
750. 

Tecknat avtal med Umeå kommun gällande alkohol- och drogmottagningen, dokid 
106139 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet av ett ej 
verkställt beslut utan vidare åtgärder utifrån det yttrande som Nordmalings kommun 
lämnat, dnr 2021-388-730 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar om nya rekommendationer om 
ersättning till familjehem för barn och unga, detta för att lättare kunna rekrytera 
familjehem. De nya rekommendationerna gäller från januari 2023, dokid 106482. 

 

Kommualekonomisk utjämning, Kammarkollegiet 
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§ 119 Dnr 2022-000493229 

Anmälan av motion - Solcellsanläggningar 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Olsson (S) överlämnar en motion om solcellsanläggningar vid nyproduktion till 
kommunfullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Motion  Solcellsanläggningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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§ 120 Dnr 2022-000492312 

Anmälan av motion - Gång- och cykelväg 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Olsson (S) överlämnar en motion om gång- och cykelväg till 
kommunfullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Motion  gång- och cykelväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 

 






