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Närvarande: 

   Beslutande          Madelaine Jakobsson (C) 

Petronella Johansson (C) ersätter Alexander Landby Johansson (C) 

Kerstin Sjöström (C) 

Ann-Kristin Strandman (C) 

Anders Jonsson (C) 

Grethel Broman (S) 

Billy Moström (S) 

Anders Olsson (S) 

Chatarina Gustafsson (M) 

Mikael Larsson (SD) 

Anna-Karin Lundberg (KD) §§206-209, §§211-219 

Monica Jonsson (FD) 

Niklas Vestermark (V) 

 

 

   Övriga Bertil Karlsson (L), insynsplats §§ 206-219 

Gert Karlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare §§206-209, §§211-

219 

Anna-Britt Coe (V), ej tjänstgörande ersättare §§206-209, §§211-

219 

Ulf Månsson, kommunchef  

Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare, § 213 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 219 

Maria Syd, sekreterare 

Patric Dalid, teknisk support under sammanträdet 
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§ 206 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.      

_____      
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§ 207 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera protokollet jämte ordförande kl. 

11:00 den 1 april på kommunhuset.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 1 april kl. 11:00  

på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 208 Dnr 91876  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner att följande ärenden läggs till föredragningslistan: 

Information, Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom ett (1) 

år, Revidering av delegationsordning 2020, Möjlighet att delta på distans i sammanträde 

med kommunfullmäktige, Möjlighet att delta på distans i sammanträde med 

kommunstyrelse, nämnder och utskott, Krislägesavtal med Vårdförbundet och 

Markanvisningsavtal Notholmen. 

_____ 
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§ 209 Dnr 92058  

Information 

Kommunchef informerar om behovet av att göra prioriteringar i och med rådande 

pandemi. Kommunchef lyfter upp följande aktiviteter som kommunstyrelsen 

behöver/kan komma att behöva ta ställning till: 

- Feriearbete –ingår inte i kärnuppdrag, ställningstagande om kommunen bör erbjuda 

feriearbete lyfts, detta bland annat på grund av risk för smittspridning av covid-19. 

- Sammankomster, så som Nordmalings marknad – 17-18 juli, bör sådana genomföras? 

I dagsläget är marknaden att betrakta som en allmän tillställning med mer än 50 

besökare, vilket inte är tillåtet.     

-Brottsförebyggande råd – har ännu inte beslutats politiskt. Kommunchef föreslår att 

skjuta detta på framtiden. 

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Frågan om feriearbete måste beredas innan 

politiskt beslut kan fattas.  

_____      
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§ 210 Dnr 2020-000117 042 

Yttrande med anledning av anmärkning från revisionen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige lämna ett yttrande med anledning av den 

anmärkning som revisionen riktat mot kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) har i kallelsen skickat med ett 

utkast till yttrande som kommunstyrelsen har att ta ställning till.  

” I vissa delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser dock att den täta 

uppföljning av ekonomin som KS har samt både de beslut om besparingar som togs i 

juni 2019 och de besparingar som utreds nu visar att vi verkligen tar detta på allvar 

samt styr den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga 

som diskuteras och arbetas med. Det är sant att vi inte hade någon interkontrollplan för 

2019 men det finns nu en beslutad för 2020. När det gäller ekonomiska processer så tar 

de tid, de olika förslag som läggs ska utredas, risk – och konsekvensanalyseras och 

förhandlas med de fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Då det gäller 

frågor kring att minska personal så tar det tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del 

fattade beslut är inte heller ännu helt ut genomförda, det är ju också så att det är rätt få 

tjänstepersoner som ska driva igenom många frågor just nu. Att nå en budget i balans 

arbetar vi med hela tiden och det är en långsiktig process. Sedan finns det alltid en 

balansgång mellan lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat 

till placeringar av barn och unga så jobbas det för fullt med att få ner kostnaderna men 

vi kan inte heller lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också 

barnkonventionen in. Nordmalings kommun befinner sig i ett alarmerande läge då det 

kommer till ekonomin, precis som de flesta andra kommuner runt om i landet och vi 

gör allt vi kan för att nå en budget i balans.” 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermarks (V) föreslår följande yttrande: 

"Kommunen har kämpat med en tuff ekonomi under fler år. Prognoser sedan 2017 och 

bakåt har visat på behoven av en strukturförändring eller ökade skatteintäkter. 

Kommunstyrelsen har inte agerat tillräckligt starkt eller i god tid. De 

nedskärningsförslag/ besparingsförslag som antagits eller som nu utreds är inte 

tillräckliga. Kommunstyrelsen bör omgående anta en handlingsplan för att stärka upp 

den ekonomiska situationen och ta till sig av revisionens kritik. Handlingsplan ska ha 

som syfte att uppnå kommunfullmäktiges ekonomiska mål och överbygga skillnaden 

som just nu råder mellan antagna åtgärder och faktiska behov. Oppositionen har lagt 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-31 
Sida 

9(22) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

förslag för att nå en budget i balans, men dessa har inte antagits av kommunstyrelsens 

majoritet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två (2) förslag till yttranden. Med 

kommunstyrelsens godkännande ställer ordförande de två (2) förslagen mot varandra 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) yttrande. 

 

Förslag på tilläggsyrkanden under sammanträdet 

Kerstin Sjöström (C) - ”Under 2019 beslutades det om ett besparingspaket på 16 

miljoner där största delen är genomfört. Under 2020 kommer det att tas fram förslag på 

ytterligare besparingar och intäktsökningar för de kommande två åren. Allt detta för att 

uppnå en budget i balans samt för att kunna återställa det ackumulerande underskottet.” 

Monica Jonsson (FD) - "Vi har framför oss utmaningar av stora mått. Omfattande 

åtgärder är planerade och ska verkställas. Förslag som tidigare lämnas in från 

kommunstyrelsens ledamöter åberopas än en gång för prioritering." 

Billy Moström (S) - "Vilket kan innebära öka sina intäkter genom skattehöjningar i 

framtiden." 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns tre (3) tilläggsyrkanden. Kommunstyrelsen 

godkänner att ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandena vart och ett för sig. 

Kommunstyrelsen beslutar genom acklamation att bifalla tilläggsyrkandena från 

Kerstin Sjöström (C) och Billy Moström (S). Monica Jonssons (FD) tilläggsyrkande 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Utkast - Yttrande med anledning av revisionens anmärkning 

Anmärkning bristande styrning av ekonomin, revisionen 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019, KPMG 

Missiv, KPMG 

Rapport grundläggande granskning, KPMG 

Revisionsrapport ekonomistyrning, revisorerna 

Revisorernas redogörelse 2019, revisorerna 

Revisionsberättelse 2019, revisorerna  
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Kommunstyrelsens beslut 

Följande yttrande överlämnas till kommunfullmäktige med anledning av revisionens 

anmärkning. 

” I vissa delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser dock att den täta 

uppföljning av ekonomin som KS har samt både de beslut om besparingar som togs i 

juni 2019 och de besparingar som utreds nu visar att vi verkligen tar detta på allvar 

samt styr den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga 

som diskuteras och arbetas med. Under 2019 beslutades det om ett besparingspaket på 

16 miljoner där största delen är genomfört. Under 2020 kommer det att tas fram förslag 

på ytterligare besparingar och intäktsökningar för de kommande två åren. Allt detta för 

att uppnå en budget i balans samt för att kunna återställa det ackumulerande 

underskottet. Det är sant att vi inte hade någon interkontrollplan för 2019 men det finns 

nu en beslutad för 2020. När det gäller ekonomiska processer så tar de tid, de olika 

förslag som läggs ska utredas, risk – och konsekvensanalyseras och förhandlas med de 

fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Då det gäller frågor kring att 

minska personal så tar det tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del fattade beslut 

är inte heller ännu helt ut genomförda, det är ju också så att det är rätt få tjänstepersoner 

som ska driva igenom många frågor just nu. Att nå en budget i balans arbetar vi med 

hela tiden och det är en långsiktig process. Sedan finns det alltid en balansgång mellan 

lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat till placeringar av 

barn och unga så jobbas det för fullt med att få ner kostnaderna men vi kan inte heller 

lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också 

barnkonventionen in. Nordmalings kommun befinner sig i ett alarmerande läge då det 

kommer till ekonomin, precis som de flesta andra kommuner runt om i landet och vi 

gör allt vi kan för att nå en budget i balans, vilket kan innebära öka sina intäkter genom 

skattehöjningar i framtiden." 

_____ 

Reservationer: Niklas Vestermark (V), Monica Jonsson (FD) och Mikael Larsson (SD) 

reserverar sig till förmån för Niklas Vestermarks (V) förslag till yttrande. 

Niklas Vestermark (V), Monica Jonsson (FD) och Mikael Larsson (SD) reserverar till 

förmån för Monica Jonssons (FD) tilläggsyrkande.  

Skickas till: kommunfullmäktiges presidium, ledamöter samt ersättare 
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§ 211 Dnr 2020-000067 106 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg  

Sammanfattning av ärendet 

 

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, 

genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och 

dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan 

mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg” (Dnr: VLL 

2105-2018). Den övergripande strukturen och huvudpunkterna i utredningens förslag 

beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I 

samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa 

huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.  

 

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan kommunerna och 

Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbetats i 

bilagt förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 

samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av 

behöriga beslut under våren 2020.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 

Rekommendation till beslut om överenskommelse om regional samverkansstruktur, 

Region Västerbotten dokid 

Missiv - rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

Bilaga 1 - Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

Bilaga 2 - Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås 

- godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

- anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

- välja representanter till Samråd vård och omsorg. 

_____ 
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§ 212 Dnr 2020-000132 003 

Pandemiplan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef kommunicerar framtagen pandemiplan för Nordmalings kommun med 

kommunstyrelsen. Pandemiplanen revideras av beredskapssamordnare. 

Syftet med planen är att begränsa smittspridningen och minska de negativa 

konsekvenserna för de som påverkas av en pandemi.  

 

Beslutsunderlag 

Pandemiplan Nordmalings kommun 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Pandemiplanen är kommunicerad och informationen läggs till handlingarna.   

______ 
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§ 213 Dnr 2020-000145 141 

Åtgärdspaket riktat till näringslivet 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att spridning och risk för spridning av covid-19 får allvarliga 

konsekvenser för kommunens näringsliv så har ett lokalt förslag på stödpaket för 

näringsidkare tagits fram. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte 

ännu ta del av dem i någon större utsträckning (ex enmansföretagare och familjeföretag)  

För Nordmalings kommun finns de i dagsläget mest utsatta branscherna främst inom 

besöksnäring, detalj- och sällanköpshandeln samt inom restaurang/konferens.  

 

Förvaltningens förslag 

Kommunen bör därför erbjuda våra lokala företagare följande lättnader: 

• Nordmalings kommun avser att reglera fakturor från lokala företag och till ett belopp 

upp till 10 000 kr inom tio dagar, övriga fakturor ska regleras så snabbt som möjligt. 

• Nordmalings kommun skjuter på fakturering för tillsyn till och med augusti 2020 

• Nordmalings kommun prioriterar inga tillsynsbesök som kan vänta, utan de skjuts 

fram till hösten 2020 

• Nordmalings kommun beslutar att det är möjligt att förlänga betalningstiden till 

kommunen för fakturor inom vatten och avlopp upp till 90 dagar efter 

ansökningsförfarande till sektor Samhällsbyggnad (kontaktinformation) 

• Nordmalings kommun erbjuder efter ansökningsförfarande uppskjuten lokalhyra till 

företag (som hyr lokaler av kommunen) med upp till tre månader under april-juni. 

Denna hyresskuld återbetalas via en avbetalningsplan/hyrespåslag senast under 

nästkommande år, 2021. Ansökan om uppskjuten hyra ställs till kommunens 

ekonomikontor. 

 

Nordmalings kommun kommer således att vid behov kunna vid enskild förfrågan 

bevilja anstånd med betalningar på fakturor för till exempel hyror eller vatten- och 

avloppsavgifter för företag. Samt minska belastningen på- och tiden för fakturareglering 

till kommunens företag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 
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Kommunstyrelsens beslut 

Följande stödpaket för näringsidkare i Nordmalings kommun antas: 

• Nordmalings kommun avser att reglera fakturor från lokala företag och till ett belopp 

upp till 10 000 kr inom tio dagar, övriga fakturor ska regleras så snabbt som möjligt. 

• Nordmalings kommun skjuter på fakturering för tillsyn till och med augusti 2020 

• Nordmalings kommun prioriterar inga tillsynsbesök som kan vänta, utan det skjuts 

fram till hösten 2020 

• Nordmalings kommun beslutar att det är möjligt att förlänga betalningstiden till 

kommunen för fakturor inom vatten och avlopp upp till 90 dagar efter 

ansökningsförfarande till sektor Samhällsbyggnad (kontaktinformation) 

• Nordmalings kommun erbjuder efter ansökningsförfarande uppskjuten lokalhyra till 

företag (som hyr lokaler av kommunen) med upp till tre månader under april-juni. 

Denna hyresskuld återbetalas via en avbetalningsplan/hyrespåslag senast under 

nästkommande år, 2021. Ansökan om uppskjuten hyra ställs till kommunens 

ekonomikontor. 

 

Nordmalings kommun kommer således att vid behov kunna vid enskild förfrågan 

bevilja anstånd med betalningar på fakturor för till exempel hyror eller vatten- och 

avloppsavgifter för företag. Samt minska belastningen på och tiden för fakturareglering 

till kommunens företag. 

 

_____ 

Skickas till 

Kommunchef Ulf Månsson 

Samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist 

Ekonomichef Jonas Wallin 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl 
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§ 214 Dnr 2020-000040 009 

Återkoppling medborgarförslag och motioner som ej avslutats inom 

ett (1) år, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

De medborgarförslag och motioner som har anmälts i fullmäktige och ej beslutats inom 

ett år ska löpande redovisas kommunfullmäktige med möjlighet för kommunstyrelsen 

att yttra sig.  

Redovisning aktuella medborgarförslag och motioner: 

Medborgarförslag Flytt av bostäder, privatperson,  anmäld 2018-09-06 

Medborgarförslag- Önskan om bubbelpool (till simhallen), privatperson, anmäld 2018-

10-22 

Medborgarförslag - kommunalt beredskapslager, privatperson, anmäld 2018-11-05 

Motion - från utskott till nämnder anmäld, Monica Jonsson (FD) 2018-12-17    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslår avsluta ärendet Medborgarförslag - önskan om 

bubbelpool då medel för genomförande saknas.   

I övriga redovisade ärenden fortsätter handläggning.  

_____  
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§ 215 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Följande förslag 

på revidering föreslås: 

S 3.17 (s.116) Gällande beslut om ersättning till familjehem föreslås IFO-chef få 

delegation att besluta om ersättning 3000 kronor/månad över norm och riktlinje. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

Gällande beslut om ersättning till familjehem ges IFO-chef delegation att besluta om 

ersättning 3000 kronor/månad över norm och riktlinje. 

_____ 

 Skickas till: IFO-chef, nämndkansli  
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§ 216 Dnr 2020-000159 006 

Möjlighet till att delta på distans i sammanträde med 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en hel del 

kommuner och regioner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 

reglementen. Utformningen av bestämmelserna har gjorts i enlighet med SKL:s 

publikation ”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala 

bedömningar”, där följande anges. ”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl 

föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor (5 kap. 16 §KL) Lokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 

ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till 

styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans (6 kap. 

24§ KL). Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i styrelsen/ nämnden.” 

Kommunallagen (2017:725) anger även att ett fullmäktigemöte måste hållas på en 

fysisk plats i och med att det är reglerat i lagen att detta ska tillkännages.  

Med anledning av rådande situation med restriktioner gällande större folksamlingar och 

risk för smittspridning av coronavirus så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

beslutar att: 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ges möjlighet att delta i politiska 

sammanträden på distans givet att mötet kan följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde 

till sammanträdeshandlingar och att mötet även bedrivs på fysisk plats. Deltagande på 

distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Promemoria, Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås beslutar att: 

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ges möjlighet att delta i politiska 

sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och bildöverföring kan 
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följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde till sammanträdeshandlingar och att 

mötet även bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet. 

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 

3. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

4. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i 

respektive parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan 

sammanträdet.  

_____   
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§ 217 Dnr 2020-000162 006 

Möjlighet att delta på distans i sammanträde med kommunstyrelse, 

nämnder och utskott  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en hel del 

kommuner och regioner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas 

reglementen. Utformningen av bestämmelserna har gjorts i enlighet med SKL:s 

publikation ”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala 

bedömningar”, där följande anges. ”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl 

föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor (5 kap. 16 §KL) Lokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 

ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till 

styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans (6 kap. 

24§ KL). Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i styrelsen/ nämnden.” 

Med anledning av rådande situation med restriktioner gällande större folksamlingar och 

risk för smittspridning av coronavirus så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

fattar nödvändiga beslut enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 

Promemoria, Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås beslutar att: 

1. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, nämnder och utskott ges möjlighet 

att delta i politiska sammanträden på distans givet att mötet genom ljud och 

bildöverföring kan följas i realtid, obehöriga ej ges tillträde till 

sammanträdeshandlingar och att mötet även bedrivs på fysisk plats.  

2. Ordförande beslutar om möjlighet ges att delta digitalt vid sammanträdet. 

Utgångspunkten är deltagande i fysiskt möte när inte särskilda omständigheter 

föreligger. 
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3. Deltagande på distans kan ej tillåtas vid hantering av sekretessärenden. 

4. Anmälan om deltagande på distans görs till nämndkansli av gruppledare i 

respektive parti/ eller av partiet utsedd person senast två (2) arbetsdagar innan 

sammanträdet.  

_____ 
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§ 218 Dnr 2020-000161 021 

Krislägesavtal med Vårdförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Regioner har träffat överenskommelse om krislägesavtal med 

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående 

organisationer.  

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid 

krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande 

påverkan, bränder, översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet 

berör bl a räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt vård 

och omsorgspersonal. Syftet med avtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller 

arbetsskyldighet, arbetstid och villkor i övrigt. För att uppnå detta behöver högre 

ersättningar utges. Kollektivavtalen ska dock tillämpas så långt det är möjligt.  

För att aktivera krislägesavtalet krävs:  

- Att krisläge i en kommun eller region konstateras av kommunen eller regionen 

genom beslut i behörig ordning, samt 

- Att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av 

SKR:s styrelse.  

Inaktivering av krislägesavtalet sker enligt samma principer som gäller för aktivering.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, personalstrateg.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun besluta att träffa kollektivavtal  - LOK med berörda förbund.    

_____ 

Skickas till: personalavdelningen 
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§ 219 Dnr 2019-000431 253 

Upprättande av markanvisningsavtal Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef delger ett utkast på markanvisningsavtal för Notholmen mellan 

Nordmalings kommun och KRK Fastigheter AB.   

Maranvisningsavtalet reglerar framtagandet av detaljplan och beviljandet av bygglov. 

 

Beslutsunderlag 

Utkast – Markanvisningsavtal, samhällsbyggnadschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande ges rätt att teckna markanvisningsavtal med KRK 

Fastigheter för Notholmen. Ordförande ges möjlighet att i samråd med vice ordförande 

besluta om mindre förändringar. Mindre förändringar innebär kostnader upp till 

500 000 kr.  

_____   

Skickas till: Samhällsbyggnadschef, kso, ks -vice ordf. 

 


