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Närvarande 
 
Beslutande: 
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Petronella Johansson, ersätter Alexander  
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Kerstin Sjöström    Centerpartiet 
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Torbjörn Nygren, ersätter Matz Johansson Centerpartiet 
Jerry Agestedt, ersätter Tomas Sandström Centerpartiet 
Anders Jonsson   Centerpartiet 
Staffan Nyblom   Centerpartiet 
Kent-Olov Olsson, ersätter Ulf Johansson Centerpartiet 
Randi Lindström, ersätter Julina Nordberg Centerpartiet 
Gunila Lundström, ersätter Gunnar Hörnlund Centerpartiet 
Chatarina Gustafsson   Moderaterna 
Jan Persson    Moderaterna 
Jörgen Forsgren   Liberalerna 
Anna-Karin Lundberg   Kristdemokraterna 
Grethel Broman   Socialdemokraterna 
Grace Forsberg, ersätter Billy Moström  Socialdemokraterna 
Anders Olsson   Socialdemokraterna 
Gerd Lindgren   Socialdemokraterna 
Anders Magnusson   Socialdemokraterna 
Björn Forsberg   Socialdemokraterna 
Birgit Johansson   Socialdemokraterna 
Anna-Britt Coe    Vänsterpartiet 
Mikael Larsson   Sverigedemokraterna 
Jonas Nordin    Sverigedemokraterna  
 
 
Övriga: 
Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 83 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 84 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Två (2) justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet fredagen den 9 
september kl. 09:00. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anna-Karin Lundberg (kd) och Gerd Lindgren (s) väljs att jämte ordförande Ingemar 
Sandström (c) justera protokollet den 9 september klockan 09:00.  

 

________ 
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§ 85 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

Anmälan om motion - syn- och hörselinstruktör, se § 99.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

 

_______ 
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§ 86 Dnr 2022-000066001 

Information från Demokratiberedningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen redovisar löpande sitt arbete till kommunfullmäktige. Under 
dagens sammanträde delges en skriftlig rapport som sammanfattar 
demokratiberedningens arbete under mandatperioden 2018-2022. 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av demokratiberedningens arbete mandatperioden 2018-2022 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2022-08-29 § 18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 87 Dnr 2022-000081009 

Frågor från ledamöter och allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från ledamöter eller allmänhet har inkommit. 

 

________ 
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§ 88 Dnr 2022-000262144 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till det nya förslaget på förbundsordning är att jurister på 
Försäkringskassan upptäckt att samordningsförbunden har fått felaktig rådgivning 
gällande att alla kommuner inte behöver utse en ordinarie och en ersättare till 
förbundsstyrelsen. Oklarheten som uppdagats är att part och medlem inte betyder 
samma sak i Finsamlagen. Med part menas i Finsamlagen vara kommuner, Regioner, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Medlem är detsamma plus att varje 
kommun räknas som en medlem. Detta har betydelse vad gäller medlemsavgifter då 
kommunerna räknas som en part och delar på 25 % av finansieringen. Tidigare har det 
tolkats som att det räcker att varje part är representerad i styrelsen men det är alltså 
felaktigt då varje medlem ska vara representerat av en ordinarie ledamot och en 
ersättare.  

Med detta som bakgrund har tre paragrafer förändras och det är paragraf 5 som 
beskriver styrelsen sammansättning och styrelsens tillträde efter val, ändrat är antalet 
ledamöter och ersättare samt att tillträdesdatum för ny styrelse är 1 april efter val. 
Paragraf 6 som beskriver styrelsen beslutsordning, tillagt är att det krävs kvalificerad 
majoritet om ¾ vid beslut om budget och verksamhetsplan. Paragraf 18 har också 
ändrats gällande ersättning till ersättare. I övrigt har Västerbottens läns landsting bytts 
ut till Region Västerbotten. Inga övriga ändringar har gjorts.  

Nationella rådet rekommenderar Samordningsförbunden att verka för att medlemmarna 
beslutar om den nya förbundsordningen innan höstens val. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 186 
Tjänsteskrivelse, t.f. kommunchef 
Förslag ny förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 
2023. 

Kommunfullmäktige säkerställer att nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 
förbundsordningen sker. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Den föreslagna förbundsordningen antas från och med 1 april 2023. 
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Kommunfullmäktige säkerställer att nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 
förbundsordningen sker. 

 

_______ 
Skickas till: Samordningsförbundet Umeåregionen 
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§ 89 Dnr 2020-000594829 

Svar på motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Forsgren (L) och Maria Lundqvist Brömster (L) inkom 2020 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.  

Motionen lyftes till kommunfullmäktige för besvarande den 11 april 2022 där ärendet 
återremitterades för att inhämta underlag från Tillgänglighetsrådet och erfarenheter från 
Skellefteå kommun.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 102 
Yttrande, kommunstrateg 
Yttrande, Tillgänglighetsrådet 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 40 
Protokollsutdrag 2020-12-14 § 146 
Motion - Tillgänglighet gällande kommunens lekplatser 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Inköp av en rullstolsgunga sker när ansvarig 
verksamhet för lekparker kan prioritera utrymme för kostnaderna, samt att placeringen 
av rullstolgungan blir på en skolgård där skolpersonal får ansvar för en daglig tillsyn 
och ansvar för hantering av nyckelkvittering.   

Yttrande under sammanträdet 
Jörgen Forsgren (L) 

Förslag under sammanträdet 
Jörgen Forsgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion  tillgänglighet gällande kommunens lekplatser bifalles. Inköp av en 
rullstolsgunga sker när ansvarig verksamhet för lekparker kan prioritera utrymme för 
kostnaderna, samt att placeringen av rullstolgungan blir på en skolgård där skolpersonal 
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får ansvar för den dagliga tillsynen och ansvar för hantering av nyckelkvittering.   
 

________ 
Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef 
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§ 90 Dnr 2022-000359253 

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

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling Vatten och Avfall AB:s styrelse beslutade 2022-06-22 att föreslå att 
överlåtelse av fastigheter från Nordmalings kommun till bolaget genomförs enligt 
upprättade avtal (se bilagor). 

Enligt befintligt verksamhetsöverlåtelseavtal (2020-12-31) mellan Nordmalings 
kommun och NORDVA, punkt 3.4 avseende fastigheter och mark: "Säljaren förbinder 
sig att till köparen överlåta de fastigheter och den mark i övrigt som erfordras för 
verksamheten. Dessa överlåtelser ska regleras genom särskilda avtal mellan säljaren 
och köparen som underlag för lagfart eller fastighetsreglering.". 

Lös egendom, inklusive byggnader på ofri grund är redan överlåten i och med 
tecknandet av verksamhetsöverlåtelseavtalet. Fastigheter som ska överlåtas i sin helhet 
till bolaget är under behandling, exkluderande Lögdeå 1:18. Avtal om överlåtelse, 
alternativt avstyckning och överlåtelse, för fastigheter som ägs av Nordmalings 
kommun och som erfordras för Nordmaling 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 190 
Tjänsteskrivelse, VD VAKIN 
Bilaga 1-13 förslag köpeavtal för berörda fastigheter (Lögdeå 1:18, Rundvik 1:9, 
Rundvik 1:6, Rundvik 1:1, Nordmalings prästbord 1:108, Norrfors 1:60, Lögdeå 5:10, 
Levar 1:71 samt Gräsmyr 4:57) 
Protokoll styrelse NORDVA 220622 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1-13), där den totala 
köpeskillingen uppgår till 2 202 319 kronor, godkänns för underskrift.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastighetsöverlåtelserna (bilaga 1-13), där den totala köpeskillingen uppgår till 2 202 
319 kronor, godkänns för underskrift.  

 

________ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef, ekonomichef, VAKIN 
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§ 91 Dnr 2022-000360340 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling Vatten och Avfall AB:s styrelse beslutade 2022-06-22 att föreslå att 
verksamhetsområden för Vatten och Spillvatten fastställs av Nordmalings kommun.  

Förslaget gällande verksamhetsområde för vatten och spillvatten har utarbetats med 
utgångspunkt från Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.   

Nordmalings kommun saknar i dagsläget fastställda verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten.  

Varje kommun ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma för vilken bebyggelse 
vattentjänsterna behöver ordnas genom en allmän VA-anläggning genom så kallat 
verksamhetsområde. Områdena utgör gränsen för VA huvudmannens ansvar och 
bestämmer vilka vattentjänster som kommunen är skyldig att ombesörja.  

Ett förslag för verksamhetsområde för vatten och spillvatten har tagits fram och 
presenteras i kartunderlag som visar vilka områden som omfattas samt en 
fastighetsförteckning som visar vilka fastigheter som helt eller delvis är en del av 
verksamhetsområdet för respektive vatten tjänst. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 191 
Protokoll NORDVA styrelse 220622 
Tjänsteskrivelse, VD VAKIN 
Bilaga - kartor över verksamhetsområden 
Fastighetsregister för verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden för vattentjänster i 
enlighet med karta för respektive område. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vattentjänster i enlighet med karta för respektive område 
fastställs. 

 

_________ 
Skickas till: Samhällsbyggnadschef, ekonomichef, VAKIN 
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§ 92 Dnr 2022-000254024 

Revidering av arvodesreglemente för mandatperiod 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod behöver arvoden för förtroendevalda politiker fastställas. 
Det är den sittande kommunfullmäktige som beslutar om de nivåer och regler som ska 
gälla för kommande mandatperiods förtroendevalda. En parlamentariskt tillsatt 
beredning har arbetat med revidering av nu gällande arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 194 
Utredning, kommunsekreterare 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag till arvodesreglemente, parlamentarisk beredning 
Förtydligande uträkning 2022 års arvoden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till arvodesreglemente med tillägg att även ej 
tjänstgörande ersättare har rätt till förlorad arbetsinkomst. 

Yttrande under sammanträdet 
Anna-Britt Coe (v) och Anna-Karin Lundberg (kd) 

Förslag under sammanträdet 
Anna-Britt Coe (v) yrkar att frysa arvodesnivån från och med nu med målet att i 
framtiden sänka politikerarvodena.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra. Ordförande konstaterar 
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till arvodesreglemente med tillägg att även ej tjänstgörande ersättare har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst fastställs. 

_________ 

Reservation: Anna-Britt Coe (v). 
Skickas till: HR, löner, kommunkansliet  
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§ 93 Dnr 2022-000330003 

Kommunstyrelsens reglemente, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Denna 
genomförs av kommunstyrelsens presidium samt kommunsekreterare. Utskottens 
presidium har även fått möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 195 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag - reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2022  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föreslagna revideringar godkänns. 

 

_________ 
Skickas till: kommunkansliet 
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§ 94 Dnr 2022-000338003 

Nordmalingsförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun använder idag medborgarförslag, reglerat i Kommunallagen, för 
att inhämta förslag från medborgare. Kommunstyrelsen liksom kommunfullmäktige har 
påtalat att hanteringen av medborgarförslag är för långdragen. Eftersom 
medborgarförslag är ett frivilligt åtagande för kommunen så kan fullmäktige besluta att 
förändra på det sätt som man önskar inhämta och hantera förslag från allmänheten. 
Genom införa Nordmalingsförslag så är kommunen friare att själva besluta hur 
hanteringen av förslag ska se ut. Medborgarförslag kräver nämligen en viss hantering 

handläggningsprocessen. 

En omvärldsanalys genomförd redan 2019 visade att Skellefteå kommun genomfört en 
förändring från medborgarförslag till Skellefteåförslag. Nordmalingsförslag, som 
närmare beskrivs i utredningen, bygger på Skellefteås modell.  

Ärendet skickades, efter beslut i kommunstyrelsen 2022-08-22, till demokratiberedning 
för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-22 § 196 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2022-08-29 § 19 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Utredning, kommunsekreterare 
Processbeskrivning Nordmalingsförslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, efter demokratiberedningen fått komma med 
eventuella synpunkter: 

1. Nordmalingsförslag införs i Nordmalings kommun och ersätter medborgarförslag. 
Nödvändiga justeringar görs i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i 
kommunstyrelsens reglemente.  

2. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ärendet ska behandlas som ett 
Nordmalingsförslag; 

- Förslaget ligger inom kommunens ansvar och befogenhet. 
- Förslaget är inte diskriminerande eller strider mot lag. 
- Förslaget handlar inte om personliga ärenden, till exempel frågor om bygglov 
eller bidrag. 
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- Förslaget handlar inte om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare. 
- Varje Nordmalingsförslag innehåller enbart ett förslag, inte flera. 
- Nordmalingsförslag får enbart lämnas av fysiska personer. 

3. Kommunfullmäktige ska årligen få en rapport av inkomna Nordmalingsförslag 
utifrån följande: 

- antalet inlämnade förslag 
- fördelning av förslag utifrån kön, samt  
- andel förslag som överlämnas till sektorerna för hantering utanför 
Nordmalingsförslag samt andel avslag/bifall gällande accepterade 
Nordmalingsförslag  
- analys av handläggningstid (mått  antal dagar från inlämning till beslut; 
målvärde 2023  maximalt 90 dagar) 

4. Kommunstyrelsen är ansvarig för Nordmalingsförslag. 

5. Ovanstående gäller från och med 2022-09-05, rapport av Nordmalingsförslag lämnas 
dock först vid årsskiftet 2023/24 

För implementering och sammanställning av årlig rapport ansvarar kommunkansliet. 
För uppföljning av implementering av Nordmalingsförslag och ev. revidering av 
administrativa rutiner ansvarar kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordmalingsförslag införs i Nordmalings kommun och ersätter medborgarförslag. 
Nödvändiga justeringar görs i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i 
kommunstyrelsens reglemente.  

2. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ärendet ska behandlas som ett 
Nordmalingsförslag; 

- Förslaget ligger inom kommunens ansvar och befogenhet. 
- Förslaget är inte diskriminerande eller strider mot lag. 
- Förslaget handlar inte om personliga ärenden, till exempel frågor om bygglov 
eller bidrag. 
- Förslaget handlar inte om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare. 
- Varje Nordmalingsförslag innehåller enbart ett förslag, inte flera. 
- Nordmalingsförslag får enbart lämnas av fysiska personer. 

3. Kommunfullmäktige ska årligen få en rapport av inkomna Nordmalingsförslag 
utifrån följande: 

- antalet inlämnade förslag 
- fördelning av förslag utifrån kön, samt  
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- andel förslag som överlämnas till sektorerna för hantering utanför 
Nordmalingsförslag samt andel avslag/bifall gällande accepterade 
Nordmalingsförslag  
- analys av handläggningstid (mått  antal dagar från inlämning till beslut; 
målvärde 2023  maximalt 90 dagar) 

4. Kommunstyrelsen är ansvarig för Nordmalingsförslag. 

5. Ovanstående gäller från och med 2022-09-05, rapport av Nordmalingsförslag lämnas 
dock först vid årsskiftet 2023/24 

För implementering och sammanställning av årlig rapport ansvarar kommunkansliet. 
För uppföljning av implementering av Nordmalingsförslag och ev. revidering av 
administrativa rutiner ansvarar kommunstyrelsen.  

 

________ 
Skickas till: kommunkansliet 
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§ 95 Dnr 2022-000339003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod så tas kommunfullmäktiges reglemente upp för hantering 
och eventuella revideringar kan beslutas. Kommunfullmäktiges presidium har 
tillsammans med kommunsekreterare gjort en genomlysning av nu gällande 
arbetsordning och kommit fram till ett antal förslag på revideringar. Dessa har också 
kommunicerats med kommunstyrelsens presidium. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 197 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Utredning, kommunsekreterare 
Fullmäktiges arbetsordning mandatperiod 2022-2026 med Nordmalingsförslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning samt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

 

________ 
Skickas till: kommunsekreterare 
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§ 96 Dnr 2022-000384002 

Kommunfullmäktiges delegation kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst 

   1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
   5. val av revisorer, 
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och 
   9. extra val till fullmäktige. 
 
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges ovan eller som enligt lag eller annan 
författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 197 
Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning samt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslaget till Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen antas. 

 

________ 
Skickas till: kommunsekreterare  
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§ 97 Dnr 2022-000008113 

Avsägelse av politiskt uppdrag 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Följande avsägelser har inkommit:  

Bertil Löweneke, ersättare i kommunfullmäktige och ordförande demokratiberedningen 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Bertil Löweneke 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse från Bertil Löweneke godkänns. 

 

________ 
Skickas till: Länsstyrelsen Västerbotten 
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§ 98 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: 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning 

2021-06-28 Anna-Britt Coe (v) Motion  inventering ödehus 

2021-06-28  Medborgarförslag  sänkning av 
hastighet i Rundviks samhälle 

Gällande medborgarförslaget sänkning av hastighet i Rundviks samhälle, dnr 2021-326, 
behövs en gemensam översyn av hastigheterna i Rundvik, Mo, Lögdeå och Nordmaling 
genomföras. Fler aktörer är inblandade i detta, bland annat Länsstyrelsen och 
Trafikverket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Handläggning fortgår i ärendena. 

_______ 
Skickas till: kommunchef, produktionsledare, bygg- och miljöchef 
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§ 99 Dnr 2022-000398730 

Anmälan av motion - syn- och hörselinstruktör 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion anmäls av Anna-Karin Lundberg (kd); 

Vi i KD har blivit uppmärksammad om att tjänsten syn- och hörselombud i Nordmaling 
är vakant. Avsaknaden av ombudet är inte alls bra gentemot medborgare, som många 
gånger behöver någon på hemmaplan som motiverar och informerar för att en 
rehabilitering ska gå bra. Vi hade sett att det var en utbildad syn- och hörselinstruktör. 
Funktionen är ett komplement där varken regionen eller kommunen i annat fall kan ge 
den hjälp som behövs och tjänar förebyggande, det ger samhällsnytta till många och en 
växande grupp. Kommunen kommer dessutom ha lättare att leva upp till de lagkrav 
som finns att följa. 

Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för personer med syn- 
och/eller hörselnedsättning. Yrket kallas även för heminstruktör eftersom det är vanligt 
med hembesök.  

Syninstruktören ge råd och hittar lösningar som underlätta vardagen för den som har en 
funktionsnedsättningen. Det kan handla om att få hjälp med att till exempel markera 
upp trappor, spis och tvättmaskin och få råd om belysning. Om en person har fått 
hjälpmedel förskrivna från synhabiliteringen kan syninstruktören ge stöd i träningen i 
att använda dessa. 

För personer med hörselnedsättning ger hörselinstruktören stöd i träningen i att använda 
hjälpmedel förskrivna av audionommottagningen. Hörselinstruktören ger också 
information om hur hjälpmedlen ska skötas och underhållas, allt från rengöring, byta 
batterier till enklare felsökningar om hjälpmedlet inte fungerar. 

KD yrkar på... 
...att inrätta funktionen Syn- och hörselinstruktör i kommunen så snart det är möjligt. 
...att Syn- och hörselinstruktör får den utbildning som finns för just detta. 

Beslutsunderlag 

Motion - syn- och hörselinstruktör, Anna-Karin Lundberg (kd) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion - syn- och hörselinstruktör överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_______ 
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§ 100 Dnr 103088 

Meddelanden 

Följande meddelande redovisas kommunfullmäktige: 

Dokid 105623, skrivelse gällande LSS-boenden för unga i Nordmalings kommun 

Dokid 104897, Tertialrapport 1 NORDVA samt protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
2022-08-22 § 189 

________ 




