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§ 171 Dnr 67861  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop genomförs. 
_____ 
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§ 172 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet den 27 mars kl. 08:00 på 
kommunhuset.  
      

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) den 27 mars kl. 08:00 på kommunhuset. 
_____ 
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§ 173 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet § 452 Utredning om fortsatta 
resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans.  
_____ 
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§ 174 Dnr 67477  

Informationer 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefens information: 
Kommunchef  ger en lägesbild över coronaläget i kommunen och betonar vikten av att 
arbeta med åtgärder för att hitta hållbarhet i organisationen som nu är under hård 
belastning. Kommunchef informerar om tillsättning av personalchef och förändringar 
inom kommunledning.  
 
Kommunstyrelsens ordförandes information: 
Sammanträden genomförs nu i stor utsträckning digitalt. Ett delegationsbeslut är fattat 
för att möjliggöra att delta i politiska beslutsärenden digitalt (redovisas i pärmen för 
delegationsbeslut).  
 
Samhällsbyggnadschefens information 
Lägesbild om pågående process med VAKIN samt information om en ny utredning från 
regeringen (SOU 2020:3) som kan komma att påverka Nordmalings framtida hantering 
av slam.  
KRK Fastigheter informerar om intresset av byggnation på Notholmen tillsammans 
med NCC som visar ett förslag på byggnad. Samhällsbyggnadschef informerar om 
planläget på Notholmen.  
 
Lars U Eriksson, Region Västerbottens information om Inera: 
Inera ägs av kommuner och regioner gemensamt och syftar till att skapa digital 
infrastruktur och arkitektur. Styrelsen består av 16 personer varav 3 är från 
Västerbotten. Inera arbetar för möjligheten att utbyta information och erbjuda tjänster 
på ett strukturerat och standardiserat sätt till myndigheter, företagare och medborgare. 
Ett arbete med höga investeringskostnader inledningsvis med ett långsiktigt syfte att 
utveckla standarder etc. Sveriges kommuner och regioner har tagit fram strategin 
Utveckling i en digital tid, inom detta område.  
Projektet Digitala Västerbotten finns som stöd gällande kompetensutveckling inom 
området. 
_____          
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§ 175 Dnr 2019-000655 042 

Utredning om fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå en 
budget i balans  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchef att 2020-02-03 redovisa förslag till 
resultatstärkande åtgärder 2020 i syfte att uppnå budget i balans 2020.  Redovisningen 
visar att de ekonomiska förutsättningarna i stort förblir oförändrade i förhållande till 
tidigare utredning. Under kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari gavs 
kommunchef med förvaltning i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 23 
mars genomföra 16 olika utredningar gällande: avveckling av 
resursklass/studieverkstad på Artediskolan, avveckling av omsorg på obekväm 
arbetstid, hur man kan minska kostnaderna, och då ej endast genom flytt av verksamhet, 
gällande fritidshemssituationen i Rundvik/ Lögdeå och Håknäs, effektivisering av 
matdistribution, bemanning när det är få barn i verksamheten mm eller om det går att 
bedriva verksamheten genom familjedaghem i Nyåker, möjligheten att omvandla 
Tobiasgården från särskilt boende till trygghets-/seniorboende, avveckling av de 
bokstationer som finns i några av kommunens byar, utreda möjligheten att musikskolan 
övergår till att bli en kulturskola (med möjlighet att söka statsbidrag, neddragning av 
antalet vägbeslysningspunkter, stopp för intag av inhyrda sjuksköterskor, 
organisationsöversyn kopplad till chefsorganisation och enheter inom äldreomsorgen 
(hemtjänst och särskilda boenden),  förutsättningar för att lägga Nordmalingshus AB 
vilande, och undersöka möjliga samordningsvinster genom annan organisation, 
förutsättningar för att minska kostnaderna för leasingbilar och hyrbilar, förutsättningar 
för att ta bort tjänsten kultur- och fritidschef, att förvaltningen visar hur förvaltningen 
förändrats avseende personal och bemanning de senaste 10 åren, möjligheten att 
kommunens LSS-boenden samordnas från fyra (4) till tre (3) boendeenheter, hur 
skattehöjningar skulle kunna vara en möjlighet att finansiera del av underskottet samt 
sammanslagning av integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 
 
Kommunchef och förvaltningen presenterar utredningar för samtliga delar av uppdraget 
förutom organisationsöversyn de senaste 10 åren samt organisationsöversyn kopplad till 
chefsorganisation och enheter inom äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden). 
Dessa kommer att kompletteras till kommande kommunstyrelsesammanträde och lyfts 
inte för beslut under detta sammanträde. 
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Beslutsunderlag 
Utredning fortsatta besparingsuppdrag, kommunchef dokid 91775 
Protokollsutdarg 2020-02-13 § 169 
 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandes förslag om att ärendet hanteras på det sätt att  
de 14 utredningarna lyfts var för sig för politisk hantering och att övriga förslag till 
besparingsåtgärder lyfts efter att kommunstyrelsen tagit ställning till de presenterade 
utredningarna (dokid 91775 ).  
 
1. Utreda avveckling av resursklass/studieverkstad på Artediskolan.  

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) och Billy Moström (S) föreslår att inte gå vidare med 
utredning av avveckling av resursklass/studieverkstad på Artediskolan.  
 
2. Utreda avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid  

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att förvaltningen går vidare med utredningen.  
Anna - Britt Coe (V) föreslår att utredningen avslutas och att man inte går vidare i 
frågan. 

 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) förslag.  
 
3. Utreda hur man kan minska kostnaderna, och då ej endast genom flytt av verksamhet, 
gällande fritidshemssituationen i Rundvik/ Lögdeå och Håknäs.  
 

Tilläggsyrkande under sammanträdet 
Chatarina Gustafsson (M)  föreslår att fortsätta utreda frågan med tillägget att utreda 
möjligheten att fritidsverksamhet för Håknäs och Nyåker bedrivs i Nordmaling och 
barnpassning för fritidsbarnen erbjuds på förskolan på hemorten.   
Billy Moström (S) föreslår att utredningen avslutas och att man inte går vidare i frågan. 
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Chatarina Gustafssons (M) förslag.  
 

Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja - Chatarina Gustafssons (M) förslag 
Nej - Billy Moströms (S) förslag 
 

Omröstningsresultat 
Med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Chatarina Gustafssons 
(M) förslag, se omröstningsbilaga 1. 
 
4. Utreder vidare om verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt genom 
exempelvis effektivisering av matdistribution, bemanning när det är få barn i 
verksamheten mm eller om det går att bedriva verksamheten genom familjedaghem i 
Nyåker. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att fortsatt utredningar om samordning och 
effektiviseringar för barnomsorgen i Nyåker görs, men att den fortsätts bedrivas som en 
förskola. 
 
5. Utreda möjligheten att omvandla Tobiasgården från särskilt boende till trygghets-
/seniorboende.  
 
6. Utreda avveckling av de bokstationer som finns i några av kommunens byar.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att utredningen om att avveckla bokstationer som 
finns i kommunens byar avslutas, men att man utreder om bokstationen i Rundvik är att 
betrakta som ett bidrag, och i så fall om det fortsättningsvis ska hanteras som ett sådant.  
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7. Utreda möjligheten att musikskolan övergår till att bli en kulturskola (med möjlighet 
att söka statsbidrag.  

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att musikskolan kvarstår som musikskola och ej 
övergår till en kulturskola. 
 
8. Utreda neddragning av antalet vägbelysningspunkter med förslag om att ett 
reglemente för detta tas fram. 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att utredningen avslutas och att förvaltningen inte går 
vidare med att ta fram ett reglemente i detta skede. 
 
9. Utreda stopp för intag av inhyrda sjuksköterskor.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att frågan om ett stopp för inhyrda sjuksköterskor 
utreds vidare. 
 
10. Utreda förutsättningar för att lägga Nordmalingshus AB vilande, och undersöka 
möjliga samordningsvinster genom annan organisation.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att utredningen avslutas och att man inte gå vidare 
med frågan om annan organisation för Nordmalingshus AB. 
 
11. Utreda förutsättningar för att minska kostnaderna för leasingbilar och hyrbilar.
  
 
12. Utreda förutsättningar för att ta bort tjänsten kultur- och fritidschef.  
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13. Utreda möjligheten att kommunens LSS-boenden samordnas från fyra (4) till tre (3) 
boendeenheter.  
 
14. Utreda hur skattehöjningar skulle kunna vara en möjlighet att finansiera del av 
underskottet.  

 
Yttrande under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att ingen ytterligare utredning görs nu men att 
fortsatta diskussioner i frågan om ev. skattehöjningar förs i budgetprocessen. 
 
15. Utreda sammanslagning av integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att gå vidare med utredningen om en 
sammanslagning av integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten.  
Monica Jonsson (FD) föreslår att inte gå vidare med utredningen om en 
sammanslagning av integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två (2) förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) förslag.  
 

Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja - Madelaine Jakobssons (C) förslag 
Nej - Monica Jonssons (FD) förslag 
 

Omröstningsresultat 
Med 10  Ja-röster mot 3 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Madelaine 
Jakobssons (C) förslag, se omröstningsbilaga 2. 
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Kommunstyrelsens beslut 
De under sammanträdet presenterade utredningar (dokid 91775) ska hanteras enligt 
nedan: 
1.   Avsluta utredningen och därmed inte gå vidare i frågan om avveckling av 
resursklass/studieverkstad på Artediskolan.  
 
2. Fortsätta utreda avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
3. Fortsätta utreda 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 fritidsbarnen inom förskolan på hemorten.   
 
4. Fortsätta utreda möjlighet till samordning och effektiviseringar inom barnomsorgen i 
Nyåker, men att verksamheten fortsätts bedrivas som en förskola. 
 
5. Fortsätta utreda möjligheten att omvandla Tobiasgården från särskilt boende till 
trygghets-/seniorboende.  
 
6. Avsluta utredningen och inte gå vidare i frågan om att avveckla bokstationer som 
finns i kommunens byar avslutas, men att  frågan om bokstationen i Rundvik är att 
betrakta som ett bidrag, och i så fall om det fortsättningsvis ska hanteras som ett sådant, 
utreds vidare. 
 
7. Utredningen om musikskolans möjlighet att övergå till kulturskola avslutas. 
Musikskolan kvarstår i dess nuvarande form. 
 
8. Avsluta utredningen och inte gå vidare med att ta fram ett reglemente för 
vägbelysningspunkter i detta skede. 
 
9. Fortsätta utreda frågan om stopp för inhyrda sjuksköterskor. 
 
10. Avsluta utredningen om att lägga Nordmalingshus AB vilade eller söka annan 
driftsform för bolaget. 
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11. Fortsätta utreda förutsättningar för att minska kostnaderna för leasingbilar och 
hyrbilar. 
 
12. Fortsätta  utreda förutsättningar för att ta bort tjänsten kultur- och fritidschef.  
 
13. Fortsätta utreda möjligheten att kommunens LSS-boenden samordnas från fyra (4) 
till tre (3) boendeenheter.  
 
14. Avsluta utredning om en skattehöjning skulle kunna vara en möjlighet att finansiera 
del av underskottet, med hänvisning till att denna diskussion förs i budgetprocessen.
  
15. Fortsätta utreda en sammanslagning av integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten.  
____ 
Reservationer: 
Beslut nr 3: reserverar sig Anna-Britt Coe (V) till förmån för eget förslag. 
Beslut nr 15: reserverar sig Monica Jonsson (FD), Mikael Larsson (SD), Anna-Britt 
Coe (v).  
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§ 176 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 konstateras att ingen ny bild sedan senaste 
kommunstyrelsen presenteras. Detta på grund av att ledningsgrupp prioriterat hantering 
av pågående pandemi samt nya utredningar för att närma sig en ekonomi i balans. 
      

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 177 Dnr 2020-000083 042 

Årsredovisning 2019  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheterna har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat ett förslag till 
årsredovisning 2019. Årsredovisningen upprättas utifrån lagen om kommunal 
redovisning och med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Resultatet för 2019 uppgår till -13,6 Mkr. Det innebär en resultatavvikelse jämfört med 
budget på -20,9 Mkr. Jämfört med 2018 har kommunen en resultatförsämring på -
3,3 Mkr som förklaras av att nettokostnaden har ökat i betydligt högre takt än 
skatteintäkter och statsbidrag.  Nettokostnaden ökar 4,4 procent medan skatteintäkter 
och statsbidrag ökar 3,8 procent mellan åren 2018 och 2019. 
Den främsta orsaken till att nettokostnaderna ökar i hög takt är den kraftiga 
minskningen av verksamhetens intäkter. Minskningen mellan 2018 och 2019 är -
15,7 Mkr (-11,3 procent) och beror uteslutande på lägre riktade statsbidrag. 
Omfattningen av minskade bidrag uppgår till -23,3 Mkr jämfört med 2018. 
Bidragsminskningen beror främst på lägre schablonbidrag samt återsökta medel från 
Migrationsverket. 
Taxor och avgifter ökar 6,6 Mkr mellan 2018 och 2019 och avser främst avfall- och 
VA-verksamheterna. Intäkter avseende lokalhyror ökar 1,1 Mkr mellan åren och beror i 
sin helhet på uthyrning av industrilokaler. 
Verksamhetens kostnader ökar mellan perioderna med 5,2 Mkr eller 0,9 procent. En 
bidragande orsak till den svaga kostnadsökningen beror på att personalkostnaderna 
inklusive pensionskostnader minskar med -5,4 Mkr där löner arbetad tid minskar -
4,1 Mkr. Köp av huvudverksamhet ökar med 3,2 Mkr mellan åren och avser främst köp 
av utbildningsplatser inom gymnasieskolan samt externa placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO).  
 
Fastighetsrelaterade kostnader som el och fjärrvärme ökar med 1,8 Mkr mellan åren och 
som jämförelse är antalet kvadratmeter något lägre 2019 jämfört med 2018. Reparation- 
och underhållskostnader är något lägre 2019 jämfört med 2018. 
Resultatet innebär ett starkare resultat än den nivån som prognostiserades per 2019-08-
31. Det starkare resultatet beror främst på förstärkningar inom finansförvaltningen av 
engångskaraktär. 
En mer ingående resultatanalys samt verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllning 
återges i årsredovisningen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Årsredovisning 2019, dokid 91770 
Protokollsutdrag 2020-03-09 
Protokollsutdrag 2020-03-10 
Protokollsutdrag 2020-03-11 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019.  
_____ 
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§ 178 Dnr 2020-000082 042 

Månadsrapport per februari 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt utskottens ekonomiska uppföljningar för 
perioden januari - februari 2020. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet för 
perioden är -5,3 Mkr. Motsvarande period i fjol var avvikelsen -7,7 Mkr.  
Barn och utbildningsutskottet avviker -3,3 Mkr att jämföra med utfallet föregående år 
som var -1,6 Mkr. Sociala utskottet visar ett utfall på -3,6 Mkr att jämföra med samma 
period 2018 då utfallet var  -2,9 Mkr.  Allmänna utskottet har ett utfall på 1,6 Mkr att 
jämföra med föregående år då utfallet var -3,1 Mkr.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Månadsrapport per februari 2020, dokid 91718 
Protokollsutdrag 2020-03-09 
Protokollsutdrag 2020-03-10 
Protokollsutdrag 2020-03-11 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Månadsrapport per februari 2020 godkänns. 
Det ekonomiska arbetet är intensivt just nu och alla förslag som syftar till att nå en 
ekonomi i balans verkställs så snart det är möjligt. 
_____ 
Skickas till: sektorchefer, kommunchef, ekonomichef 
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§ 179 Dnr 2020-000113 739 

Inriktningsbeslut om flytt av boende och personal vid avveckling av 
särskilt boende Ankaret, efter upphävande av beslut (KF 2020-02-17)  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 att upphäva del av tidigare fattat beslut om 
Ankaret till Viken B. Anledningen till detta var att Viken B inte ansågs vara det mest 
lämpliga stället att flytta de boende till efter att Ankaret stängts. Detta på grund av att 
Viken B bland annat används som evakueringsboende för boende på en annan 
avdelning. Ytterligare en anledning var att det på grund av dessa omständigheter var 
svårt att erbjuda hela personalstyrkan från Ankaret att arbeta på samma avdelning. 
Ny planering efter beslut om att Ankaret som särskilt boende upphör är 1) att personal 
erbjuds andra arbetsplatser där vakanser finns med likvärdiga anställningsvillkor 
2)brukarna erbjuds andra boendeplatser i särskilt boende på Tallbacken, Juliagården 
och Strandholmen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
I och med beslut om att Ankaret upphör som särskilt boende så: 
1) flyttas de boende till andra särskilda boenden där platser finns.  
2) erbjuds personal från Ankaret andra arbetsplatser inom sektor omsorg där vakanser 
finns med likvärdiga anställningsvillkor (i så stor utsträckning som möjligt).  
_____ 
Skickas till: Susann Hansson, tf socialchef 
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§ 180 Dnr 2020-000027 706 

Riksnorm för 2020 gällande försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för försörjningsstödet. I 
riksnormen för 2020 har samtliga poster räknats upp med 1,9 %. De nya beloppen 
gäller från 2020-01-01. 
 
I riksnormen ingår livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-02-11 § 22 
Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 
Riksnorm försörjningsstöd, Socialstyrelsen dokid 90961 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Regeringens förslag till riksnorm för år 2020 antas enligt bilaga.     
_____ 
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§ 181 Dnr 2020-000030 739 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år, 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Av denna ska framgå 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. 
 
Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar 
för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med 
gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-03-10 § 32 
Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Kvalitetsrapport 2019 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen 2019 godkänns. 
_____ 
Skickas till: MAS 
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§ 182 Dnr 2020-000067 106 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 
omsorg  

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för förberedelser 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.  
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 dess huvudpunkter, 
implementera en ny samverkansstruktur i länet. Ny samverkansstruktur kan beräknas 
starta den 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020. 
 
Under förutsättning av huvudmännens beslut, ska representanter utses till nämnda organ 
i samverkanssturkturen, senast 30 april 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 
omsog 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att utreda de val som behöver göras i samband med hantering 
av ärendet. 
_____  
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§ 183 Dnr 2020-000093 751 

Arvodesersättning till kontrakterade jourhem 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget har Nordmalings kommun begränsade möjligheter att placera barn inom 
närområdet. Vid akuta situationer har placeringsbehovet inte kunnat tillgodoses på 
annat sätt än genom konsultstödda familjehem, ofta långt hemifrån. Kostnaderna blir 
höga, möjligheten  till umgänge mellan  barn och  föräldrar samt insatser för  eventuell 
återförening försvåras.  Genom att föreslå, att kommunen kontrakterar 1- 2  jourhem 
förväntas kostnaderna bli lägre och  barn och deras föräldrar ges  bättre förutsättningar 
att komma tillrätta med de problem som ligger till grund för placeringen.   
   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-03-10 § 35 
Tjänsteskrivelse, tf. socialchef 
Bakgrund, omvärldsanalys och kostnadsuträkning, dokid 91420 
Utvärdering av familjehemsvård,  dokid 91419 
 

Kommunstyrelsens beslut 
I första hand ska ett (1) kontrakterat jourhem anställas, och vid behov kan detta utökas 
till två kontrakterade jourhem. 
  
Kostnadsförslag enligt nedan antas där det avgörs i varje enskilt fall vilket som lämpar 
sig bäst:  
-  28 510  kronor betalas ut till familjehemmet varje månad, oavsett om de har en 
placering eller inte, en vuxen är hemma på heltid för att kunna ta emot när som helst.   
- 14 264 kronor betalas ut varje månad och när familjen får ett uppdrag ges 
inkomstbortfall för en hemmavarande vuxen, så länge en vuxen behöver vara hemma. 
 
Delegationsordningen kompletteras med att IFO-chef ges delegation att avgöra vilken 
av ersättningarna som lämpar sig i varje enskilt fall.   
_____ 
Skickas till: tf. socialchef, IFO-chef 
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§ 184 Dnr 2020-000094 751 

Möjlighet till förhöjd ersättning till familjehem 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget har Nordmalings kommun 25 barn placerade i familjehem, varav 16 barn är 
placerade i konsulentstödda familjehem. Dessa kostar ca 1.000.000 kr per barn/år. En 
placering i egen regi kostar ca 250 000 kr per barn/år. Det finns en ambition att öka 
antalet familjehem i egen regi. För att öka möjligheten att rekrytera familjehem i egen 
regi så föreslår individ- och familjehemschef ökade ersättningsnivåer för familjehem i 
kommunal regi. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dokid 91423 
Bakgrund och kostnadsuträkning gällande möjlighet till förhöjd ersättning till 
familjehem, dokid 91422 
Protokollsutdrag 2020-03-10 

Kommunstyrelsens beslut 
Förhöjd arvodesersättning om 3000 kr/månad utöver norm och riktlinje beslutas för de 
familjehem som varit konsulentstödda och går över till att ta uppdrag direkt från 
kommunen och /eller där särskilda skäl föreligger. 
_____ 
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§ 185 Dnr 2020-000121 024 

Information om lönekartläggning 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Lönekartläggningen för 2019 redovisas av personalstrateg Ann-Christine Fjellman. 
Lönerörelsen för 2020 är uppskjuten till efter sommaren med anledning av pågående 
pandemi. 
      

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 
_____ 
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§ 186 Dnr 88463  

Information från näringslivsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl informerar om att frukostmöten och mycket 
annan direkt kontakt med näringslivet är pausad på grund av coronaläget.  
Med anledning av det ansträngda läget för kommunens företagare så pågår en utredning 
för att se på vilket sätt kommunen kan bistå med hjälp i någon form av stödpaket.  
Återsökning av medel pågår i projektet stickspår med öppen terminal i Rundvik. 
_____ 
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§ 187 Dnr 2020-000122 259 

Ägande och förvaltarskap för aktivitetsanläggning i Klöse 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet informerades 2020-03-09 av lektor Sergio Bravo Josephson, 
verksam vid Konstfack, om ett tänkt projekt längs Lögdeälven. Projektet syftar till att 
Konstfack i samarbete med andra lärosäten, Nordmalings Kommun, Lögdeälvens FVO, 
Länsstyrelsen Västerbotten, forskare, konstnärer, arkitekter och formgivare kan 
utveckla forskningsprojekt som studerar kulturarv, offentliga rum och gestaltade 
livsmiljöer i naturområden. I projektet ingår ett upprättande av en samlingslokal vid 
Lögdeälven.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, näringslivssamordnare 
Skrivelse från konstfack, Sergia Bravo Josephson 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordmalings kommun åtar sig ägande och huvudmannaskap av upprättad 
samlingslokal, förutsatt att drift- och underhållskostnader efter uppförande under en 
längre period bekostas av annan aktör, exempelvis genom projekt via 
FORMAS/Konstfack.  
Därtill ska en avsiktsförklaring från kommunen upprättas till stöd för projektansökan 
till FORMAS. 
_____ 
Skickas till: Conny Nordendahl (för vidare expediering till berörda parter)  
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§ 188 Dnr 2019-000680 311 

Ansökan om medfinansiering för reparation av bro över Leduån 

Sammanfattning av ärendet 
Ledusjö samfällighet ansöker om medfinansiering för att kunna reparera en samfälld 
bro över Leduån. Ledusjö by har ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet 
(Jordbruksverket). En förutsättning för detta bidrag är medfinansiering från annan 
offentlig aktör. Ledusjö by söker därför 39 200 kr från Nordmalings kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-03-09 
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 
Karta över Ledusjö, kultur- och fritidschef 
LONA Leader Slutrapport, kultur- och fritidschef 
Ansökan till Nordmalings kommun, Ledusjö samfällighet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medfinansiering om 39 200 kr beviljas då brons reparation stärker den småskaliga 
infrastrukturen i kommunen samt på grund av att det skulle främja utvecklingen av 
friluftslivet och besöksnäringen. 
 
Kostnaden fördelas enligt nedan: 
13 067 kr från budget för Övrigt föreningsstöd 
13 067 kr från budgeterade projektmedel 
13 067 från budget Samhällsbyggnad  
_____ 
 
Skickas till: kultur- och fritidschef (för vidare expediering samt utbetalning), 
ekonomiavdelning (f.k) 
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§ 189 Dnr 2020-000115 007 

Dialog med revisionen 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av situationen med risk för smittspridning av coronavirus så beslutade 
revisionen att ställa in sin medverkan under kommunstyrelsens sammanträde. 
Kommunsekreterare läser upp PM från revisonen.  
 

Beslutsunderlag 
Anmärkning bristande styrning av ekonomin, revisionen, dokid 91874      
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 190 Dnr 2020-000052 608 

Läsårstider 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 
Läsårstider för 2020-2021 ska fastställas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsprotokoll, dokid  
Protokollsutdrag 2020-02-12 
Förslag - Läsårstider 2020-2021 
Tjänsteskrivelse - 2020-02-07 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Läsårstider för 2020-2021 fastställs enligt nedan: 
 
Höstterminen 2019  
Elever: 2020-08-18 – 2020-12-18  
Höstlov: 2020-10-26 – 2020-10-30  
Övriga lovdagar:  
Studiedag: 2020-09-22  
Lärare: 2020-08-11 – 2020-12-18  
 
Vårterminen 2020  
Elever: 2021-01-13 – 2021-06-15  
Sportlov: 2021-03-08 – 2021-03-12  
Påsklov: 2021-04-05 – 2021-04-09 (långfredag 2021-04-02) 
Övriga lovdagar:  
Studiedag: 2021-02-10  
Valborg 2021-04-30  
Första Maj  
Kristi himmelsfärdsdag: 2021-05-13 – 2021-05-14  
Lärare: 2020-01-11 – 2020-06-18   
_____ 
Skickas till: barn- och utbildningschef, BU-adm  
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§ 191 Dnr 2020-000109 610 

Riktlinje - skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite 

Sammanfattning av ärendet 
Barn blir skolpliktiga hösten det år de fyller sju år och upphör vårterminen när de har 
gått nio år i skolan. Av Skollagen (2010:800) framgår att vårdnadshavare är skyldiga att 
se till att barnet går i skolan samt att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna 
finns i skolan. Vid frånvaro är det rektors ansvarar att samma dag informera 
vårdnadshavare om eleven varit frånvarande utan giltigt skäl.  
Om en elev har mycket ogiltig frånvaro kan vårdnadshavaren föreläggas med vite. 
Enligt rättspraxis framgår att kravet på utredning är stort och det krävs att kommunen 
kan visa vad den gjort för att förmå eleven att komma till skolan innan vårdnadshavarna 
föreläggs med vite. Vitesföreläggande innebär att vårdnadshavaren hotas med att betala 
penningbelopp om eleven inte uppfyller skolplikten. Vitesföreläggandet ska fungera 
som ett påtryckningsmedel för att få vårdnadshavarna att följa beslutet och göra vad de 
kan för att se till att eleven kommer till skolan. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-03-11 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Förslag riktlinje - skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite, dokid 91550 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje gällande skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite godkänns. 
____ 
 
Skickas till: barn- och utbildningschef, BU-adm, kansli (publicering)  
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§ 192 Dnr 2020-000084 023 

Resurstillsättning området tillsyn, sektor samhällsbyggnad 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsarbetet inom sektor samhällsbyggnads verksamhetsområden plan och bygg 
samt miljö och hälsa uppfyller endast med svårighet de lagkrav som ställs på 
kommunens åtaganden i tillsynsarbetet. Situationen resulterar i stressrelaterade 
arbetsmiljöproblem i ökande omfattning. En översyn av resursbehov visar att en 
resursförstärkning är nödvändig inom båda ansvarsområdena för att uppfylla lagkrav 
och skapa kontinuitet i verksamheten.    
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-03-09 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att se över möjliga finansieringsformer. 
_____ 
Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 193 Dnr 2019-000686 316 

Antagande om anbud Securitas Sverige AB 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet har i september 2020 gett kommunchef i uppdrag att se över 
parkerings- och trafiksituationen inom och i anslutning till skolområdet och Oasen, i 
syfte att öka säkerheten för framförallt de barn (elever och barnomsorg) som rör sig 
inom området. 
I det vidare utredningsarbetet är det påtagligt att styrning av trafikflöden försvåras av en 
vildvuxen parkeringssituation, med dålig efterlevnad av gällande parkeringsregler. 
Situationen gäller även för Resecentrum, även där med dålig efterlevnad.  
Till kommunstyrelsens sammanträde den 3:e februari gjordes en framställan att införa 
parkeringsövervakning. Representanter från Securitas informerade på plats om 
regelverk och presenterade ett förslag på parkeringsövervakning genom Securitas 
försorg. Förslaget bygger på ett samarbete med Vännäs kommun, som identifierat 
liknande problem och som kommit längre i beslutsprocessen att införa 
parkeringsövervakning. Den resulterande kostnadsbilden bygger på det totala åtagandet 
som Securitas har i samarbetet med Nordmalings kommun och där det går att identifiera 
synergieffekter. Förslaget omfattat även en fulltäckande lösning för hantering av 
skrotbilar. 
Förslaget återremitterades för vidare ställningstagande vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 23:e mars. 
Förslaget är att ingå avtal med Securitas om införandet av parkeringsövervakning samt 
möjlighet att nyttja tjänst för hantering av skrotbilar. Det vidare arbetet omfattar sedan 
översyn av lokala trafikföreskrifter, översyn av avgift för parkeringsanmärkning, 
eventuella intäkter från parkeringsavgifter samt ”betallösning” för parkering – 
exempelvis Parkster och/eller parkeringsskiva.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Securitas erbjudande, kombinationstjänst Nordmaling/Vännäs 
Parkeringsbetalning SMS/app 
Parkeringsservice kommunal mark 
Parkeringsservice tomtmark 
Handbok lokala trafikföreskrifter SKR 
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Förslag under sammanträdet 
Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD) föreslår avslag av förslaget att ingå 
avtal med Securitas gällande parkeringsövervakning och hantering av skrotbilar 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att Nordmalings kommun ingår avtal med Securitas 
beträffande parkeringsövervakning och hantering av skrotbilar. 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer de två förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Madelaine Jakobssons (C) förslag.  
 

Omröstning begärs  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja - Madelaine Jakobssons (C) förslag 
Nej - Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD) förslag 
 

Omröstningsresultat 
Med 8 Ja-röster mot 2 Nej-röster samt 3 ledamöter som avstår röstning beslutar 
kommunstyrelsen enligt Madelaine Jakobssons (C) förslag, se omröstningsbilaga 3. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordmalings kommun ingår avtal med Securitas beträffande parkeringsövervakning 
och hantering av skrotbilar. Införandet av parkeringsövervakning föranleder en 
efterföljande översyn av lokala trafikföreskrifter, översyn av avgift för 
parkeringsanmärkning, eventuella intäkter från parkeringsavgifter samt ”betallösning” 
för parkering.   
_____  
 
Reservation: Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD)  
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§ 194 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 
sammanträde har förslag till revidering gällande allmän administration, 
personalärenden, handläggning av parkeringstillstånd samt individ- och 
familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde tagits fram.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning 
Delegationsordning  - förslag på revideringar 
Delegationsordning 191017 
Bakgrund till förslaget till revidering av delegationsordning 
Protokollsutdrag 2020-03-09 
Protokollsutdrag 2020-03-10 
Protokollsutdrag 2020-03-11 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande revideringar av delegationsordningen godkänns: 
Ö 1.5 (s.10) Revidering av styrdokument (mindre redaktionella justeringar ska enligt 
förslag få göras av handläggare samt att mindre revideringar som inte medför väsentlig 
förändring ska enligt förslag beslutas av respektive utskott) 
Ö 1.8 (s.10) Tillägg av kommentar gällande att remisser av tillfällig karaktär eller ringa 
betydelse ej registreras utan gallras vid inaktualitet 
A 2.1 (s. 19) Förslaget är att stryka delen som rör beslut om pott och fördelning som 
allmänna utskottet har delegation på. 
A 18.4 (s.33) I förslaget har denna punkt lagts till delegationsordningen som föreslår att 
administratör också ska ha delegation att besluta kring överklagande av beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
S 3.17 (s.116) Gällande beslut om ersättning till familjehem där socialsekreterare 
föreslås få delegation att besluta om ersättning 3000 kronor/månad över norm och 
riktlinjer (se bifogad bakgrund för mer information) 
S 3.18 (s.116) IFO-chef föreslås ges delegation att avgöra vilket av de två 
ersättningsalternativen gällande kontrakterade jourhem som ska utgå. 
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S 3.46 (s.121) Förslaget är att lägga till denna punkt som gäller att IFO-chef och 1:e 
socialsekreterare får delegation att besluta om att uppföljning ska ske även om en 
utredning gällande ett barns behov av stöd och skydd avslutats utan beslut om insats  
_____ 
Skickas till: berörda verksamhetschefer, nämndkansli 
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§ 195 Dnr 81564  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande, Brådskande ärende - Möjlighet att delta på distans i 
politiska sammanträden dnr 2020-133-001 
 
Sociala utskottets protokolls § 33 Yttrande till IVO dnr 2020-049-732 
 
Socialchef -Teckna huvudavtal med Örnsköldsviks kommun gällande larmcentral och 
trygghetslarm dnr 2020-097-732 
 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll § 18, Föreläggande om vite för ej fullgjord 
skolplikt dnr 2020-065-606 
_____ 
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§ 196 Dnr 2020-000104 004 

Digital signering 

Sammanfattning av ärendet 
Vid genomgång av gällande regler så kan man idag genom ett politiskt beslut fastställa 
att alla dokument och beslut som tas fram inom kommunens system, och där den 
enskilde loggat in med sitt användarnamn och lösenord, kan anses vara digitalt 
signerade och därmed ej behöver skrivas under manuellt av handläggaren eller 
tjänsteperson. 
Digitala ansökningar som inkommit till kommunen kan sedan behandlas och stämplas 
digitalt. I och i och med detta får även beslut fattade inom kommunens organisation 
kommuniceras digitalt.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att alla dokument och beslut som genererats inom kommunens datasystem kan anses 
vara digitalt stämplade vid ankomst samt digitalt signerade vid beslutfattande.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Byggnadsinspektör 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Att alla dokument och beslut som genererats inom kommunens datasystem kan anses 
vara digitalt stämplade vid ankomst samt digitalt signerade vid beslutfattande. 
_____ 
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§ 197 Dnr 89776  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 
Inga kurser och konferenser finns att ta ställning till.  
 
_____ 
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§ 198 Dnr 70213  

Meddelanden  
 
Meddelanden kan begäras ut via kommunkansliet. 
Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg- teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus, dokid 91124 
 
Utlys klimatnödläge nu!, J. Welén, dokid 91032  
 
Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 
SKR om Psykisk hälsa 2020, dokid 90978 
 
Beslut från Myndighetsnämnden 
Föreläggande enligt miljöbalken för förskolan Kullerbyttan, dnr 2020-002-442. 
Klagomålsärende inomhustemperatur Nordmalingshus, dnr 2019-009-449. 
_____     
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§ 199 Dnr 2020-000132 003 

Pandemiplan 

Sammanfattning av ärendet 
Beredskapssamordnare Lars Kinnunen har tagit fram en pandemiplan för Nordmalings 
kommun. Planen är inte föremål för ett politiskt fastställande utan är ett levande 
dokument som ska vara ett stöd vid en pandemi. Planen är uppdelad i tre delar. I den 
första delen beskrivs kort vad en pandemi är samt vilket utfall av insjuknade som kan 
förväntas. I den andra delen beskrivs planeringsförutsättningar för hur en pandemi kan 
hanteras i kommunen. I den avslutande delen beskrivs specifika förutsättningar inom 
sektor Omsorg.  
 

Beslutsunderlag 
Pandemiplan, beredskapssamordnare, dokid 91788 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att ärendet bordläggs och hanteras den 31 mars.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs och hanteras under kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 
31 mars. 
_____ 
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§ 200 Dnr 2020-000135 021 

Överenskommelse om krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgivarna inom kommun- och regionsektorn har ett särskilt ansvar för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvård, kommunikation och annan 
samhällsservice samt att skydda medborgarna. Detta gäller särskilt i extra påfrestande 
situationer, där verksamheterna kan få svåra bemanningsproblem. 
I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal 
frågor om anställningsvillkor och ersättningar för arbetstagare som arbetade i samband 
med bränderna. Det blev tydligt att befintliga kollektivavtal är otillräckliga i denna typ 
av situationer. SKR och Sobona bedömde därför att det var nödvändigt att ta fram ett 
särskilt kollektivavtal som ska gälla vid krislägen. 
       

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, personalstrateg 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar kommunen besluta att anta 
Krislägesavtal samt teckna avtalet med berörda arbetstagarorganisationer. 
_____ 
Skickas till: HR-avdelningen 
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§ 201 Dnr 2020-000136 021 

Överenskommelse om krislägesavtal med 
Kommunalarbetarförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet och Akademiker alliansen samt 
Brandmännens riksförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid 
krisläge. Krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan som 
naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd och hot. 
Avtalet berör bl a räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med vård och omsorg 
samt övriga tillhörande rubricerade arbetstagarorganisationer. 
För att avtalet ska vara tillämpligt krävs att krisläge i kommunen konstaterats genom 
beslut i behörig ordning samt att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering har 
fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.  
Inaktivering av Krislägesavtalet sker enligt samma principer som gäller för aktivering.  
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, personalstrateg 

Kommunstyrelsens beslut 
I enlighet med Sveriges kommuner och Regioners rekommendationer fattar 
Nordmalings kommun beslut om att anta Krislägesavtal och att teckna avtal med 
berörda arbetstagarorganisationer.   
_____ 
Skicka till: HR-avdelningen 
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§ 202 Dnr 91832  

Utredningsuppdrag - markanvisningsavtal och option Notholmen 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den information som delgivits kommunstyrelsen tidigare under 
sammanträdet (se § 174), angående KRK Fastigheters intresse för en exploatering på 
Notholmen, så har man nått till den del i processen då ett markanvisningsavtal kan 
arbetas fram. I ett markanvisningsavtal regleras byggherrens rätt att under en bestämd 
tid arbeta med förutsättningarna för ny bebyggelse.  
 
Därtill finns önskemål från KRK Fastigheter om att undersöka möjligheten till option 
för möjlighet till ytterligare exploatering.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett 
markanvisningsavtal samt undersöka möjlighet till option. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett markanvisningsavtal samt undersöka 
möjlighet till option. 
_____ 
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