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§ 242 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs.  

_____ 
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§ 243 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

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

09:00 den 12 juni på Oasen.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

Billy Moström (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) kl. 09:00 den 12 juni på Oasen. 

_____ 
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§ 244 Dnr 91876  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner att följande ärenden läggs till föredragningslistan: 

Initiativärende - Handlingsplan efter genomlysning av sektor omsorg, Inriktningsbeslut 

– Nordmalings kommun går med i Vatten och Avfallskompeten i Norr AB (VAKIN) 

samt Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och allmänheten-

Kråken. 

Ärendet Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i samverkan för 

gemensam utveckling och effektivisering dras ur föredragningslistan då den redan är 

beredd av kommunstyrelsen 2020-05-04. 

_____  
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§ 245 Dnr 92058  

Information 

Kommunchefen informerar om bla. 

- Lägesbeskrivning covid – 19 

Länsstyrelsen delges kontinuerlig rapportering om covid- 19 . Viktigt att 

vidhålla social distansering och skapa uthållighet i det läge vi befinner oss idag. 

- Översiktsplanen kan behöva ses över innan nästa mandatperiod. 

- Samverkan mellan AME, Integrationsenheten, sektor barn- och utbildning och 

sektor omsorg fortgår. 

- ”Hemestring” kan innebära nya besökare till kommunen, vilket är positivt för 

kommunen. 

- DIGAD- digital fortbildning pågår. 

- Rekrytering av socialchef pågår. 

- Kommunstrateg ska jobba med långsiktiga frågor så som faktastöd till andra 

sektorer, omvärldsbevakning och att företräda kommunen i olika nätverk. 

- Länsstyrelsen är kontaktad pga. hårt fisketryck. 

- Information om personalsituationen vid HR-enheten och sektor 

samhällsbyggnads miljöinspektörer. 

 

      

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

10(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 246 Dnr 2020-000209 042 

Tertialrapport 1, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tertial 1 2020. Resultatet för 

tertial 1, 2020 uppgår till -7,0 Mkr. Resultatet är 3,4 Mkr starkare jämfört med samma 

period 2019 då resultatet uppgick till -10,4 Mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår 

till 168,4 Mkr vilket innebär en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period 

2019. Verksamhetens intäkter minskar med 3,2 Mkr jämfört med samma period 2019.  

 

Allmänna utskottet visar en positiv avvikelse med 1,9 Mkr jämfört med budget, sociala 

utskottet en negativ avvikelse med -5,8 Mkr och barn och utbildningsutskottet en 

negativ avvikelse med -4,3 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat är ett 

underskott på -15,1 Mkr. Osäkerheten i prognosen per T1 2020 bedöms vara stor. Detta 

beror dels på att skatteintäkterna fortsätter påverkas av rådande pandemi, dels på 

osäkerheten kring hur framförallt social sektor lyckas realiseras besparings-

/effektiviseringsåtgärder. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att 

kommunfullmäktiges finansiella mål ej i något avseende kommer uppfyllas. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Tertialrapport 1 2020, ekonomichef 

Protokollsutdrag 2002-05-27 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Protokollsutdrag 2020-05-25 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ser positiva tendenser men konstaterar att ytterligare hårt arbete 

krävs. Kommunstyrelsen ser allvarligt på den rådande ekonomiska situationen och tar 

för givet att verksamheterna gör allt de kan för att få ner kostnaderna, men har 

förståelse för förvaltningens särskilda belastning med anledning av pågående pandemi. 

 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Tertialrapport jan – april 2020. 

_____ 
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§ 247 Dnr 2019-000395 042 

Uppföljning av beslutade resultatstärkande åtgärder 2019 - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I och med kommunfullmäktiges beslut om besparingsåtgärder 2019-06-24, så 

beslutades att uppföljning av besparingsförslagen ska redovisas kommunstyrelsen 

löpande vid varje sammanträde.  

Under dagens sammanträde gör ekonomichef en genomgång av genomförda och ej 

genomförda besparingsåtgärder. De som ej är genomförda kommer att fortsätta arbetas 

med och följas upp av kommunstyrelsen. 

 

För nuvarande är följande uppdrag ej genomförda: 

- Avveckling öppen förskola – detta på grund av att hyresavtalet ej har löpt ut 

- Schablonersättning hemtjänst – dialog med handläggare pågår tillsammans med 

ekonomiavdelning och tf. socialchef  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

12(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 248 Dnr 2020-000208 041 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Budget för kommande år samt plan för därefter två följande år beslutas av kommunfull-

mäktige i juni och utifrån antagen budget fastställer sedan kommunstyrelsen en 

detaljerad verksamhetsplan som presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet.  

 

Kommunens ledningsgrupp har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram 

förutsättningar för budget 2021, plan 2022-2023. Förutsättningar har behandlats i vid 

tre tillfällen med budgetberedning under våren 2020. Förutsättningarna för 

budgetarbetet har löpande under våren bedömts utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser 

och de beräkningar som ligger till grund för aktuellt budgetförslag är den 

skatteunderlagsprognos som presenterades 2020-04-29. Beräkningar har skett utifrån att 

fullmäktiges resultatmål om 2% resultat ska uppnås. Budgetunderlaget 2021 – 2023 

innehåller förslag till resultaträkning, ramfördelning av medel samt investeringsbudget. 

Vidare innehåller budgetunderlaget plan för finansiell ställning för planeringsperioden 

samt plan för återställande av det egna kapitalet. Skriftliga direktiv som förslag till 

budget har lämnats enskilt av Socialdemokraterna, enskilt av Fria demokraterna, enskilt 

av Liberalerna, enskilt av Vänsterpartiet, enskilt av Sverigedemokraterna samt ett 

gemensamt förslag av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.  Det förslag 

som beräknats är det av majoriteten föreslagna direktivet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

MBL-förhandlingsprotokoll 

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Socialdemokraterna 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Sverigedemokraterna 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Vänsterpartiet 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Fria Demokraterna 

Budgetdirektiv 2021, plan 2022-2023, Liberalerna 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Protokollsutdrag 2020-05-25 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) yrkar på Vänsterpartiets förslag till budget. 

Billy Moström (S) yrkar på Socialdemokraternas förslag till budget. 

Mikael Larsson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget. 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, det framräknade 

majoritetens (C, M, KD) förslag till budget (benämns Budget 2021, plan 2022-2023) 

samt de tre enskilda förslagen Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och 

Sverigedemokraternas budgetförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner att dessa kan ställas mot varandra. 

Ordförande ställer budgetförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt majoritetens förslag till budget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

1. fastställer skattesatsen för år 2021 till 23,25 per skattekrona.  

2. fastställer Budget 2021, plan 2022 – 2023, inklusive plan för återställande av det 

egna kapitalet. 

3. godkänner att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av programmens 

budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i 

kommunens budget 

4. uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och 

tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden utarbeta 

verksamhetsplan 2021 som ska presenteras för fullmäktige i december 

5. fastställer låneramen för år 2021 till högst 150 MSEK för omsättning av befintliga 

krediter och upptagande av nya lån 

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

investeringsbudget 

_____ 

Reservation: Mikael Larsson (SD), Grethel Broman (S), Anders Olsson (S), Billy 

Moström (S) och Niklas Vestermark (V) 

Protokollsanteckning: Monica Jonsson (FD) framför oro för att den budgetram som 

presenteras i tjänstepersonernas budget för sektor omsorg är för lågt räknad.   
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§ 249 Dnr 2020-000207 040 

Information - Taxor och avgifter 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin redovisar att inga taxe- eller avgiftsförändringar har anmälts 

från verksamheterna för år 2021 varför taxor och avgifter förblir oförändrade. Detta i 

enlighet med 2019 års beslut om taxor och avgifter. 

VA-taxa för 2021 kommer med anledning av ev. ingång i VAKIN att beslutas under 

hösten 2020.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

_____      
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§ 250 Dnr 2020-000265 045 

Överenskommelse mellan Nordmalings kommun och Kommuninvest,  

borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal 

Sammanfattning av ärendet 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar att samtliga medlemmar enligt separat 

tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Nordmalings kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 28 

december 1995 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 23 juni 

2015.  Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Nordmalings kommun undertecknade Regressavtalet den 

8 juli 2011 och Garantiavtalet den 8 juli 2011. Ett borgensåtagande är enligt lag endast 

giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då 

borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och 

Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter 

tio år. Giltighetstiden för Nordmalings kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar 

således inom kort att löpa ut.   

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen, och den 

betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet, bör Nordmalings kommun innan 

avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, 

som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat 

sådan bekräftelse av avtalen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att Nordmalings kommun bekräftar att ingången 

borgensförbindelse den 28 december 1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordmalings 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Nordmalings kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

_____ 
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§ 251 Dnr 2020-000259 106 

Årsredovisning 2019 och beviljande av ansvarsfrihet - 

Samordningsförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen 

ska beviljas ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet redovisar ett underskott för 2019 med ca 1000 000 kronor. 

Samordningsförbundets revisorer gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i 

Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, kommuner och regioner 

Revisionsberättelse, KPMG 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Umeåregionen 

Granskning 2019 Umeåregionen 

Rapport, KPMG 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 

i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2019. 

_____ 
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§ 252 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 

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.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL – 200331 

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL (IFO) - 190902 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-

09-30 enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 
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§ 253 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommunkommun 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: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS 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 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-

09-30 enligt 28 h § LSS. 

_____ 
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§ 254 Dnr 2020-000264 610 

Stadieindelning 

Sammanfattning av ärendet 

Stadieindelning har de senaste åren diskuterats och efterfrågats inom sektor barn och 

utbildning och projektet har löpande presenterats för barn- och utbildningsutskottet och 

kommunstyrelsen. Syftet med detta arbete och förslaget i tjänsteskrivelsen är att hitta en 

mer hållbar lösning över tid som stödjer förutsättningar till en klok organisation och 

måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

Beslutsunderlag stadieindelning 2020 

Bilaga - Aktivitetsplan stadieindelning 

Bilaga - Riskbedömning  och handlingsplan 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) och Billy Moström (S) yrkar på att avslå punkt b) i 

tjänsteskrivelsens förslag ”Rektorsorganisationen utökas med 50% inom grundskola 

och 50% inom förskola inom befintliga ekonomiska ramar för sektor barn och 

utbildning”.  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i tjänsteskrivelsen utgör huvudförslaget samt 

följande beslutsgång: 

Kommunstyrelsen beslutar först i den del av förslaget som gäller punkt a)” Att uppdra 

till barn och utbildningschef att verkställa påbörjad organisationsomställning i enlighet 

med Skollag och förordningar genom att fastställa stadieindelning enligt punkt 1 i 

utredningen.” Och sedan beslutas om utredningens punkt b) ” Att utöka 

rektorsorganisationen med 50% grundskola och 50% förskola inom befintliga 

ekonomiska ramar för Barn och utbildning.” 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller punkt a). 

 

Ordförande ställer punkt b) mot Niklas Vestermark (V) och Billy Moström (S) yrkande 

att avslå punkt b). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla punkt b). 



 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja- bifall punkt b) 

Nej – avslag punkt b) enligt Niklas Vestermark (V) och Billy Moströms (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 9 JA-röster mot 4- NEJ-röster (omröstningsbilaga 1) beslutar kommunstyrelsen att 

bifalla punkt b). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Barn och utbildningschef uppdras att verkställa påbörjad organisationsomställning i 

enlighet med gällande lagar och förordningar genom att fastställa stadieindelning enligt 

punkt 1 i utredningen. 

2. Rektorsorganisationen utökas med 50% inom grundskola och 50% inom förskola 

inom befintliga ekonomiska ramar för sektor barn och utbildning.  

_____ 

Reservation: Niklas Vestermark (V), Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Anders 

Olsson (S) 

Skickas till: barn- och utbildningschef (för vidare kommunikation i rektorsorganisation 

och övriga berörda parter) 
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§ 255 Dnr 2020-000268 716 

Utredning - Minskade kostnader fritids  

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 3 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Utredningen skall belysa hur man kan minska kostnaderna, och då ej endast genom flytt 

av verksamhet, gällande fritidshemssituationen i Rundvik/ Lögdeå och Håknäs, samt att 

utreda om det finns möjlighet att fritidsverksamheten bedrivs i Nordmaling för Håknäs 

och Nyåker och barnpassning erbjuds för fritidseleverna inom förskolan på hemorten. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Utredning -   minskade kostnader fritids  

Risk- och konsekvensanalys -   minskade kostnader fritids 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förändring av verksamheten mot inkluderad fritidshemsverksamhet inom förskolan i 

samband med hämtning och lämning verkställs ej. 

_____ 
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§ 256 Dnr 2020-000267 718 

Utredning - Avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 2 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Idag erbjuder kommunen barnomsorg på obekväm arbetstid, kvällar, nätter, helger 

genom köp av tjänst av fristående aktör/enskild firma. Utredningen belyser hur många 

barn/föräldrar som nyttjar barnomsorg på obekväm arbetstid samt konsekvenser om 

denna skulle tas bort.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 

Utredning - barnomsorg obekväm tid 

Risk- och konsekvensanalys -  barnomsorg obekväm tid 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) och Billy Moström (S) yrkar på att Nordmalings kommun ska 

fortsätta bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget i tjänsteskrivelsen som huvudförslag samt 

följande beslutsgång: 

Att huvudförslaget att ej erbjuda barnomsorg på obkväm arbetstid ställs mot Niklas 

Vestermarks (V) och Billy Moströms (S) yrkande om avslag av huvudförslaget. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ej erbjuda barnomsorg på obekväm 

arbetstid. 

 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja- bifall till huvudförslaget att ej erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. 



 

Kommunstyrelsen 
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Nej – avslag av huvudförslaget enligt Niklas Vestermark (V) och Billy Moströms (S) 

yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 9 JA-röster mot 4- NEJ-röster (omröstningsbilaga 2) beslutar kommunstyrelsen att 

ej erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun ska ej erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.  

_____ 

Reservation: Niklas Vestwermark (V), Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Anders 

Olsson (S) 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

25(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 257 Dnr 2020-000269 718 

Utredning - Samordning och effektivisering barnomsorg Nyåker 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 4 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Fortsätta utreda hur man kan minska kostnaderna, och då ej endast genom flytt av 

verksamhet, gällande fritidshemssituationen i Nyåker, samt att utreda om det finns 

möjlighet att fritidsverksamheten bedrivs i Nordmaling, samt erbjuda barnpassning för 

fritidsbarnen inom förskolan på hemorten.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

Tjänsteskrivelse, barn och utbildningschef 

Utredning - Samordning och effektivisering Nyåker  

Risk- och konsekvensanalys -  Samordning och effektivisering Nyåker 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förändring av fritidshemsverksamhet i Nordmaling genom hämtning och lämning vid 

Nyåkers förskola genomförs ej. 

_____ 
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§ 258 Dnr 2020-000271 731 

Utredning - Möjligheten att samordna LSS-boendeenheter 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 13 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Utredningsuppdraget från kommunstyrelsen var att utreda vidare möjligheten att 

minska antalet LSS-boenden från fyra till tre. 

Antalet boenden inom LSS har ökat med en (1) person och en (1) ytterligare tillkommer 

inom kort. För att göra en nedläggning möjlig förutsattes att tre personer skulle flyttas 

från gruppbostad enligt LSS till särskilt boende enligt SoL. De godemän /förvaltare som 

berörs har tackat nej till flytt å sina huvudmäns vägnar, med motivering att det stöd, den 

aktivering och omvårdnad som de idag har inte kan tillgodoses på ett äldreboende.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingen förändring av antalet gruppbostäder genomförs. 

_____ 
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§ 259 Dnr 2020-000275 739 

Utredning - Möjligheten att stoppa anlitandet av inhyrda 

sjuksköterskor 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 9  i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Utredningsuppdraget var att utreda stopp för intag av inhyrda sjuksköterskor. Under 

innevarande år uppgår kostnaden för inhyrda sjuksköterskor till ca 675 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förvaltningen ska arbeta konsekvent med att rekrytera sjuksköterskor samt att arbeta 

för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare. 

_____ 
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§ 260 Dnr 2020-000270 739 

Utredning - Möjligheten att omvandla Tobiasgården från särskilt 

boende till trygghets-/seniorboende 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 5 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Med anledning av att äldreomsorgen i Nordmalings kommun i jämförelse med 

likvärdiga  kommuner är kostnadskrävande har förslag om effektivisering drivits fram. 

Uppdraget är att utreda möjligheten att omvandla det särskilda boendet till ett 

Trygghetsboende.  Detta innebär dels att sektor omsorg minskar antalet boendeplatser 

med 9, samt dels att fastigheten övergår till annan ägandeform. Ett minskat antal 

boendeplatser innebär en reducering av antal årsarbetare med 5,9 heltidsarbetare, 

motsvarande 7 dagpersonal och 3 som arbetar natt.  Tobiasgården ägs av Nordmalings 

kommun och Sektor omsorg internhyr med en kostnad 508 000 per år.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf socialchef 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) yrkar på avslag av förslaget om nedläggning av verksamheten 

vid Tobiasgården och att fastigheten övergår till Nordmalingshus AB. 

 

 Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att förslag i tjänsteskrivelse utgör huvudförslag samt 

följande beslutsgång: 

Att huvudförslaget att avveckla verksamheten samt låta fastigheten övergå till 

Nordmalingshus AB ställs mot Niklas Vestermarks (V) yrkande om avslag av 

huvudförslaget och låta verksamheten bedrivas i befintlig form. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget. 
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Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja- bifall till huvudförslaget  

Nej – Niklas Vestermark (V) yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster (omröstningsbilaga 3) beslutar kommunstyrelsen att 

att avveckla verksamhet vid Tobiasgården samt att föreslår kommunfullmäktige att 

fastigheten övergår i Nordmalingshus AB regi. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamheten vid Tobiasgården läggs ned med fördröjd kostnadseffekt till 

andra halvåret  2021.  

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastighet Gräsmyr 4:97, Tobiasgården, 

förvaltas av Nordmalings kommun genom att den övergår till Nordmalingshus 

AB, samt att fortsatta utredningar av fastighetens användning genomförs av den 

nya ägaren.  

_____ 
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§ 261 Dnr 2020-000273 001 

Utredning - Avveckla tjänsten kultur- och fritidschef 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 12 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för Nordmalings kommun 

genomförs en översyn av samtliga kostnadsposter. Kommunstyrelsens sammanträde 

200213 gav uppdraget att utreda förutsättningar för att ta bort tjänsten kultur- och 

fritidschef som en i raden av åtgärder för att skapa en budget i balans. Återrapportering 

av ärendet med konsekvensbeskrivning genomfördes till kommunstyrelsen 200323. 

Förvaltningen fick då uppdraget att fortsätta utreda förutsättningar för att ta bort 

tjänsten kultur- och fritidschef.   

 

Beslutsunderlag 

Översikt ansvarsområden och arbetsuppgifter kultur- och fritidschef, 

Ulf Månsson, Paula Quinones Canessa, Tommy Bildström 

Översikt ansvarsområden och arbetsuppgifter kultur- och fritidschef, samt 

konsekvensanalys om tjänsten tas bort,  

Ulf Månsson, Paula Quinones Canessa, Tommy Bildström 

Nordmalings bibliotek och kulturen i Nordmalings kommun, 

Tommy Bildström 

Lista projektansökningar Kultur och Fritid 2019-2020, 

Ulf Månsson, Paula Quinones Canessa, Tommy Bildström 

Mail 200417 Vi har för mycket pengar. Angående kulturcheftjänsten, 

Tommy Bildström 

Mail 200415 Angående besparing, Peter Sigfridsson Musikskolan 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Niklas Vestermark (V) yrkar på att avsluta utredningen om att ta bort tjänsten kultur- 

och fritidschef, att tjänsten finns kvar i sin nuvarande form och att andra 

besparingsmöjligheter inom Nordmalings kommun undersöks. 



 

Kommunstyrelsen 
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Chatarina Gustafsson (M) och Mikael Larsson (SD) yrkar på att det bör tas fram en 

risk- och konsekvensanalys för avveckling av tjänsten kultur – och fritidschef. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att Niklas Vestermarks (V) yrkande ställs mot Chatarina 

Gustafssons (M) och Mikael Larssons (SD) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Chatarina Gustafssons (M) och 

Mikael Larssons (SD) yrkande att förvaltningen ska ta fram en risk och 

konsekvensanalys. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förvaltningen uppdras att genomföra en risk- och konsekvensanalys för avveckling av 

tjänsten kultur – och fritidschef som presenteras vid kommande sammanträde för 

kommunstyrelsen. 

_____ 

 Reservation: Niklas Vestermark (V), Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Anders 

Olsson (S) till förmån för Niklas Vestermarks (V) förslag.  



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

32(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2020-000272 001 

Utredning - Sammanslagning av integrationsenheten och 

arbetsmarknadsenheten 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är 

utredningsuppdrag nr 15 i den lista av utredningar som beslutades i ärendet " Fortsatta 

resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans" (dnr 2019-655-042). 

Uppdraget är att utreda sammanslagning av Integrationsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten för att skapa en verksamhet med kostnadstäckning.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kerstins Sjöström (C) yrkande på att en sammanslagning av enheterna 

Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten genomförs enligt beskrivning i 

tjänsteskrivelse givet att erforderliga fackliga förhandlingar avseende 

organisationsförändring genomförts. 

Monica Jonsson (FD) yrkar avslag på förslaget att slå samman Arbetsmarknadsenheten 

och Integrationsenheten.  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen godkänner att Kerstin Sjöströms (C) förslag ställs mot Monica 

Jonssons (FD) förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin 

Sjöströms (C) förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

En sammanslagning av enheterna Arbetsmarknadsenheten och Integration genomförs 

enligt beskrivning i tjänsteskrivelse givet att erforderliga fackliga förhandlingar 

avseende organisationsförändring genomförts.  

_____ 

Reservation: Monica Jonsson (FD) 
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§ 263 Dnr 2020-000157 106 

Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i samverkan 

för gemensam utveckling och effektivisering 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2020-05-04 § 238 och kommer att beslutas 

av kommunfullmäktige 2020-06-22 

_____ 
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§ 264 Dnr 2020-000235 003 

Program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 3 § kommunallagen (KL) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta 

ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver 

verksamhet på uppdrag av kommunen.  

Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och 

öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Programmet ska stärka den 

kommunala beställarrollen och vara underlag för utvecklingsarbete. 

Enligt förslag till program för uppföljning av privata utförare ska kommunstyrelsen i 

Nordmalings kommun årligen ta fram en särskild plan för uppföljning av privata 

utförare för de verksamheter som kommunen ansvarar. Uppföljningsplanen ska vävas in 

i den årliga internkontrollplanen som beslutas av kommunstyrelsen. Det ska i den 

framgå vilka fokusområden uppföljningsarbetet kommer ha under året samt en 

detaljplan där det framgår specifikt vilken enhet som kommer följas upp, vilken tid och 

på vilket sätt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Tjänsteskrivelse – 2020-05-18 

Förslag – program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner program för uppföljning av privata utförare för 

perioden 2020-2023. 

_____ 
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§ 265 Dnr 2020-000277 701 

Nya direktiv kring gemensam finansiering för stöd till 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Ett meddelande från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har inkommit gällande 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter. Meddelandet är skickat till de nio kommuner i Sverige som inte deltar.  

 

Kommunstyrelsen avslog finansiering 2019, men hade möjlighet att mot en separat 

avgift kunnat ta del av kvalitetsregister och brukarundersökningar. Från och 2021 

kommer det inte att vara möjligt att mot en separat avgift ta del av kvalitetsregister. Det 

är dock möjligt att delta i brukarundersökningarna mot en avgift. Nordmalings kommun 

kan anta rekommendationen för åren 2021 – 2023 med en årlig kostnad av ca 13 800 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-22 

Protokollsutdrag 2020-05-26 

Gällande Nordmalings kommuns avslag avseende rekommendation om gemensam 

tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning, SKR 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sveriges kommuners och regioners rekommendation gällande gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas och 

finansiering om 13 800 kronor per år godkänns. 

_____ 

Skickas till: SKR, tf. socialchef 
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§ 266 Dnr 2019-000432 101 

Nordmalings kommuns vision 2031 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tillsatte en tillfällig parlamentarisk beredning för målutvärdering 

och visionsarbete. För framtagandet av underlag och ett utkast till vision så anlitades 

konsultföretaget Your Will. Visionsprocessens syfte är att beskriva Nordmalings 

kommuns önskvärda läge om 10-15 år. I visionsarbetet har förtroendevalda, föreningar, 

medborgare och företagare inkluderats.                                                        

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-02 

Visionsdokument, Your Will 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Dialoger, Your Will 

Analys av omvärld, Your Will 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige antar Nordmalings kommuns Vision 2031. 

_____ 
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§ 267 Dnr 2020-000206 106 

Remiss Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030  

Sammanfattning av ärendet 

De regionala utvecklingsstrategierna (RUS) är en central del i det svenska och 

europeiska regionala tillväxtarbetet. Lagen om regionalt tillväxtarbete (2010:630) slår 

fast att varje län ska ha en regional utvecklingsstrategi och att den skall bidra till att 

uppnå målen för den nationella regionala tillväxtpolitiken och vara basen för strategier, 

planer och finansiering inom det regionala tillväxtarbetet och EU:s samman-

hållningspolitik. 

RUS:en är det övergripande verktyget för länets samlade utvecklingsarbete. Strategin 

tas fram i dialog med aktörer från offentlig, privat och frivillig sektor.I en färdig RUS 

beskrivs gemensamma utmaningar och möjligheter i mål och prioriteringar på en 

övergripande nivå och på lång sikt. Dessa kan sedan brytas ned eller fördjupas i andra 

regionala strategier och handlingsprogram inom tematiska områden, kommunala 

strategier och planer. De kan också användas i styrdokument och planer hos 

organisationer och myndigheter. 

Umeåregionen har gemensamt författat ett remissvar gällande den regionala 

utvecklingsstrategin och denna ska antas av respektive kommun innan den lämnas till 

Region Västerbotten som har ett övergripande ansvar för att samordna framtagandet 

och genomförandet av strategin. 

  

Beslutsunderlag 

Svar - remiss regional utvecklingsstrategi i Västerbotten 2020-2030 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 

Umeåregionens gemensamma remissvar 

Regionala prioriteringar i Västerbotten ANALYS 

Missiv 

Bilaga RUS med kommentarer 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget men 

att det inte ställs krav på att förslaget ska omarbetas. 

 

Billy Moström (S) yrkar på följande tillägg görs i det gemensamma yttrandet under 

avsnitt ”2.2.3 Arbetslivet”:  
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”En framgångsfaktor kan vara att använda sig av studieförbund och Folkhögskolor, som 

kan genomföra utbildningar som stärker individen i digitaliserings processen”. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun ställer sig bakom yttrandet Umeåregionens samlade remissvar 

avseende den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2030, men ställer inte krav på 

att förslaget ska omarbetas. 

Vidare vill Nordmalings kommun lägga till följande skrivning i avsnittet om Arbetslivet 

2.2.3: ” En framgångsfaktor kan vara att använda sig av studieförbund och 

Folkhögskolor, som kan genomföra utbildningar som stärker individen i digitaliserings 

processen”. 
 

_____ 

Skickas till: Region Västerbotten, kommunstrateg 
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§ 268 Dnr 88463  

Information från näringslivsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om bland annat:  

Svenskts näringslivs enkät. Enkäten ligger delvis till grund för den företagsranking som 

Svenskt näringsliv årligen presenterar. Enkätsvaren kan vara vägledande för hur 

kommunen kan utveckla stödet till näringslivet. 

Information om kommande upphandlingar för industrispåret i Rundvik med öppen 

terminal samt relation till satt budget. 

Beslut om projektet om samlingshus i Klöse väntas svar på i september. 

Fiskevårdsområdena har signalerat att trycket varit extremt högt på fisket samt risker 

med trängsel vid samlingsplatser.   

Oro för Olofsfors bruks finansiella situation påtalas.  

 

_____ 

 

      

      

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

40(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 269 Dnr 2020-000318 107 

Inriktningsbeslut - Nordmalings kommun går med i Vatten och 

Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Persson (M) väcker ärendet och vill med anledning av de ärenden som beskrivs 

under sammanträdet §§ 270 - 274 gällande bildandet av NORDVA och delägarskap i 

VAKIN fastställa Nordmalings kommuns viljeinriktning.    

      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Nordmalings kommuns viljeinriktning är att gå med i Vatten och Avfallskompetens i 

Norr AB (VAKIN). 

______      
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§ 270 Dnr 2020-000230 107 

Bolagsordning för nytt kommunalt bolag NORDVA, för ägande av 

vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt huvudmannaskap för 

den allmänna vatten- och avfallsanläggningen  

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 

att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 

kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 

respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 

avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 

kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 

med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 

anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 

sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 

VAKIN. 

 

Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 

ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   

 

1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 

förslag till bolagsordning NORDVA 

2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  

4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 

godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  

5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

 

I detta ärende hanteras punkt nr 1, beslut om att bilda NORDVA och att godkänna dess 

bolagsordning.  

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-25 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 

Bolagsordning NORDVA 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bilda det kommunala bolaget Nordmalings  Vatten och 

Avfall AB (NORDVA), för ägande av vatten-, avlopps-,  och avfallsanläggningar samt 

huvudmannaskap för den allmänna vatten- och avfallsanläggningen. 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Nordmalings Vatten och Avfall 

AB (NORDVA). 

_____ 
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§ 271 Dnr 2020-000231 107 

Ägardirektiv för Nordmalings Vatten och Avfall AB (NORDVA AB) 

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 

att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 

kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 

respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 

avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 

kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 

med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 

anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 

sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 

VAKIN. 

 

Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 

ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   

 

1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 

förslag till bolagsordning NORDVA 

2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  

4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 

godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  

5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

I detta ärende hanteras punkt nr 2, fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-25 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Ägardirektiv NORDVA 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektivet för Nordmalings  Vatten och Avfall AB 

(NORDVA). 

_____ 
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§ 272 Dnr 2020-000229 107 

Bolagsordning Vatten och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 

att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 

kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 

respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 

avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 

kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 

med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 

anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 

sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 

VAKIN. 

 

Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 

ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   

 

1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 

förslag till bolagsordning NORDVA 

2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  

4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 

godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  

5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

 

I detta ärende hanteras punkt nr 3, godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN.  

Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 

Vindeln.  

Beslutsunderlag 

Protokoll 2020-05-25 

Överblick över styrande dokument vid ev. samarbete mellan Vindelns kommun, Umeå 

kommun och Nordmalings kommun, VAKIN 2020-05-19 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-05-19 

Bolagsordning Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN)2020-04-24 

Bilaga 1 Genomlysning av VA-verksamhet i Nordmalings kommun, VAKIN, 2020-04-

24 
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Bilaga 2 Rapport om VA-verksamheten i Nordmalings kommun år 2018, VAKIN, 

VAKIN, 2020-04-24 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att NORDVA blir delägare i VAKIN och 

godkänner bolagsordningen för Vatten och Avfallskompetens i Norr AB.  

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

46(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 273 Dnr 2020-000251 107 

Ägardirektiv Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 

att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 

kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 

respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 

avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 

kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 

med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 

anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 

sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 

VAKIN. 

 

Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 

ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   

 

1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 

förslag till bolagsordning NORDVA 

2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  

4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 

godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  

5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

 

I detta ärende hanteras punkt nr 4, att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i 

VAKIN från 21-01-01 och godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN.  

 

Delbeslutet förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå respektive 

Vindeln.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Ägardirektiv VAKIN 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 

och med 2021-01-01. 

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektivet för Vatten- och avfallskompetens i Norr 

AB (VAKIN). 

_____ 
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§ 274 Dnr 2020-000250 107 

Aktieägaravtal Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) 

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun respektive Vindelns kommun 

att samverka gällande driften av VA- och avfallsverksamheten. 2016 bildades därför 

kompetensbolaget Vatten och avfallkompetens i Norr AB (VAKIN) som ägs av 

respektive kommuns anläggningsbolag med ägarförhållandet 95% Umeå Vatten och 

avfall AB (UMEVA) och 5 % Vindeln vatten och avfall AB (VINVA). Nordmalings 

kommun har i egen analys av VA-verksamheten konstaterat att kompetensbehovet ökar 

med stigande behov av att upprätta systematiska underhållsplaner, uppdatera och 

anpassa teknikval samt upprätthålla lagefterlevnad. Nordmalings kommun har därför 

sökt samverkan genom att utreda förutsättningar för anslutning till kompetensbolaget 

VAKIN. 

 

Ett samgående i VAKINS: regi innehåller beslutsgång enligt följande för att möjliggöra 

ett samgående, föreslaget från 2021-01-01 :   

 

1. Beslut att bilda bolag, Nordmaling Vatten och avfall AB (NORDVA)  och fastställa 

förslag till bolagsordning NORDVA 

2. Fastställa förslag till ägardirektiv NORDVA  

3. Godkänna förslag till bolagsordning för VAKIN  

4. Att ställa sig positiva till att NORDVA blir delägare i VAKIN från 21-01-01 och 

godkänna förslag till ägardirektiv för VAKIN  

5. Godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

 

I detta ärende hanteras punkt nr 5att godkänna förslag till aktieägaravtal VAKIN   

Samtliga delbeslut förutsätter erforderliga beslut i kommunfullmäktige i Umeå 

respektive Vindeln.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-25 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 

Aktieägaravtal Vatten och avfallskompetens i Norr AB, Vakin 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal för Vatten och avfallskompetens i Norr 

AB. 

_____ 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 275 Dnr 2020-000310 759 

Initiativärende - Handlingsplan efter genomlysning sektor omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende väcks av Monica Jonsson (FD) under sammanträdet: 

”En genomlysning av socialas arbete beställdes av kommun med ett konsultföretag. 

Resultatet av utredningen var att de påvisade ledningsproblem, arbetsmiljöproblem där 

bland annat hot, kränkningar och mobbing förekom. 

En handlingsplan skulle tas fram för att presenteras i KS i november 2019. Detta har 

inte ännu skett vid dagens datum 1 juni 2020. 

Då inte alla partier är med i sociala utskottet där handlingsplanen tagits fram är det 

viktigt att denna presenteras för hela kommunstyrelsen. 

Så frågan blir då när ska handlingsplanen presenteras för Kommunstyrelsen?”  

Beslutsunderlag 

Initiativärende- Handlingsplan efter genomlysning sektor omsorg, Monica Jonsson 

(FD)  

Kommunstyrelsens beslut 

Återkoppling i frågan delges kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. 

_____      

 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
Sida 

50(55) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 276 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.   

 

Följande ärenden har inte besvarats och avslutats inom ett år: 

Motion - Från utskott till nämnder  - utredning pågår och ärendet kan hanteras i 

augusti/september 

Motion – Folkhälsoplan – en policy är upprättad av Folkhälsorådet men planen är ej 

ännu framtagen.  

Medborgarförslag - Gratis träning och simning för äldre och seniorer i kommunens 

lokaler   

Medborgarförslag - Flytt av bostäder  

Medborgarförslag - Kommunalt beredskapslager 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta handläggning i samtliga redovisade ärenden. 

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 277 Dnr 88400  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen: 

Allmänna utskottet: 2020-05-25 protokollsutdrag §§ 98, 99, 100 

 

Sektor barn- och utbildning 

Ansökan om tilläggsbelopp beviljas, dnr 2020-258-605 , barn- och utbildningschef  

Ansökan om tilläggsbelopp beviljas, dnr 2020-280-605 , barn- och utbildningschef 

Ansökan om tilläggsbelopp beviljas, dnr 2020-281-605 , barn- och utbildningschef 

Ansökan om tilläggsbelopp beviljas, dnr 2020-258-605 , barn- och utbildningschef 

Ansökan om skolskjuts beviljas, dnr 2020-236-623 , barn- och utbildningschef  

 

Sektor omsorg 

Redaktionella ändringar i arbetsordning Läkemedelshantering, MAS 2020-06-02 

_____ 
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§ 278 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga kurser och konferenser finns att ta ställning till.  

_____ 

      

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 279 Dnr 70213  

Meddelanden  

Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet. 

Förbundsavgift 2021, SKR 

Beslut Myndighetsnämnden 

Cirkulär SKR och Sobona 

Informationsbrev gemensam beställningsportal, Region Västerbotten, Länstrafiken 

Beviljande av bidrag, Svenska filminstitutet           

_____      
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§ 280 Dnr 2020-000313 702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och 

allmänheten-Kråken 

Sammanfattning av ärendet 

Robbica AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att 

servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till slutna sällskap och 

allmänheten, kl.11:00 -01:00 vid restaurangen Kråken med tillhörande uteservering på 

fastigheten Järnäs 5:58.  

Beslutsunderlag 

Ansökan med tillhörande inkomna handlingar, 2020-04-04 

Utredning, 2020-06-05 

Remisser från Skatteverket, Polismyndigheten och Räddningstjänsten 

Utredning alkoholansökan,2019-11-15 dnr 2019-0271 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Robbica AB (org. 559216-8248) beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, 

andra jästa drycker och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap vid 

restaurangen Kråken med tillhörande uteservering, på fastigheten Järnäs 5:58  i 

Nordmaling. Serveringen får ske under perioden 1 juni till 30 september i restaurangen 

och uteserveringen under tiden klockan 11:00-01:00.  

 

Beslutet är förenat med följande villkor: 

• Tillståndet beviljas först när köket är slutbesiktat av Miljö- och hälsoskyddsenheten. 

Tillståndsbeviset upprättas efter slutbesiktning.  

• Antalet ordningsvakter kopplas till Polismyndighetens tillstånd för offentlig 

tillställning 

Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 

Motivering till beslut  

Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ansökan och inkomna remissvar att 

sökande uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett tillstånd för allmänheten kan 

meddelas. 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Kunskapskravet enligt 8 kap 12 § Alkohollagen anses som uppfyllt, genom att XXXX 

har avlagt ett godkänt kunskapsprov.  

Lokalen bedöms vara anpassad, lämplig och överblickbar och uppfyller de krav som 

alkohollagen ställer enligt 8 kap 14, 16 §§.  

Alkohollagens krav på matservering enligt 8 kap 15 § kommer att uppfyllas genom att 

kunden erbjuds tillagad mat. Köket uppfyller alkohollagens  krav när det är färdigställt 

så som sökande har beskrivit i ansökan. Det är därför skäligt att villkora en 

slutbesiktning av köket innan tillstånd beviljas.  

Det framgår inte något i Polismyndighetens, Skatteverket eller Räddningstjänstens 

yttrande som negativt påverkar bolagets lämplighet att inneha serveringstillstånd. 

Det som ligger till grund för detta beslut är en utredning som miljö- och 

hälsoskyddsenheten har gjort.  

 

Kommunicering 

Inkomna uppgifter har kommunicerats med sökande. 

 

_____ 

Skickas till: Sökande 

Länsstyrelsen Västerbotten- vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Folkhälsomyndigheten- servering@folkhalsomyndigheten.se 

Polismyndigheten- polismyndigheten.vasterbotten@polisen.se 

Miljö- och hälsoskyddsenheten, Nordmalings kommun 

 

 


