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Plats och tid

Stadshuset Nygatan 16, Örnsköldsvik, kl. 13.00 - 15.25

Ledamöter

Ordförande Birgith Johansson (S)

Beslutande
ersättare

Övriga enligt bifogad närvarolista.

Tjänstgörande
ersättare Enligt bifogad närvarolista.
Övriga deltagare
Övriga ersättare

Enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagare

Kommunsekreterare Emma Grann
Kommunsekreterare Charlotta Edström
Stabschef Sofia Johansson Hannsberger § 177
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Sonidsson (S)

Godkännande av
närvaro

Kommunfullmäktige godkänner att angivna personer är
närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Tid för justering

2021-09-02 kl. 15.00

Sekreterare

…………………………………….. Paragrafer 177 - 215
Emma Grann

Ordförande

………………………………………………………………….
Birgith Johansson (S)

Justerare

………………………………………………………………….
Kristin Ögren (S)
André Eklöf (C)

Anslagsbevis

Justering tillkännages på kommunens anslagstavla

Anslaget publiceras

2021-09-03 – 2021-09-27

Protokollet förvaras

Stadshuset Kronan
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Närvarolista, ledamöter
Parti Ledamöter

Närvaro Tjänstgörande §
X
X
§§ 185-191

S
S

Birgith Johansson, ordf.
Jan-Olov Häggström

C
S
S
S

Björn Olsson
Marcus Sellgren
Anna Sundberg
Mikael Malmén

S
S
S
S
S

Tomas Jonsson
Zenitha Nordfjell
Mattias Öberg
Kristina Nilsson
Olga Back

S
S
S
S
S
S
S

Jan Lindstedt
Anna-Karin Sjölund
Per Nylén
Anna-Belle Strömberg
Kristoffer Park
Agneta Madsen Alenius
Carolina Sondell

X
X
X

S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C

Erika Howcroft
Tom Sundelin
Kristin Ögren
Frat Kandemir
Frida Olsson
Kazim Karkan
Zouheir Assaf
Jennifer Lundqvist
Jim Sundelin
Bruno Byström
Margareta Andreasson
Bertil Jonsson
Mats Kjellsson
Marielle Hagström
Svante Lundberg

X

Justeras

X
X
X

§§ 177-190,
§§ 192-215

Tjänstgörande
ersättare
Leif Lindholm,
Mustafa Acar
Henrik Hägglund
Mustafa Acar
Torbjörn Vestman

X
X
X

§§ 177-188,
§§ 190-215

Lena Kvarnström
Mustafa Acar

Ulrika Karlsson
Hans Gidlund
X
X

§§ 177-191,
§§ 193-215
§§ 177-184

Mustafa Acar
Leif Lindholm
Therese Häggquist

X
X
Susanne Silverkraft
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§§ 185-215

Maria Gröndahl
Mustafa Acar
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Närvarolista, ledamöter, forts.
Parti Ledamöter
C
C
C
C
C

Anna-Britta Åkerlind
Emil Källström
Anna-Lena Lindberg
Lena Lindgren
Andreas Jansson

C
M
M
M
M
M
M
M
KD
KD
KD
KD

Frida Bylund
Lars Näslund
Johannes Nordin
Helena Emanuelsson
Anita Danielsson
Annica Jonsson
Roger Näslund
Patrik Björklund
Roland Nordin
Maria Gulliksson
Hanna Sydhage
Lars Eidenvall

KD
V
V
V
V
V
SD
SD
SD
SD
SD

Göran Brorsson
Gunnar Eklöf
Baran Hosseini
Göran Wåhlstedth
Marie Buhr
Anna Sjöberg
Tony Alexandersson
Arne Lindberg
Patrik Tegström
Gösta Nordberg
Bo Ekeborg

Justeras

Närvaro Tjänstgörande §
X

X

§§ 177-190,
§§ 192-215

Tjänstgörande
ersättare
Liisi Hägglund
Gunilla Kallin
André Eklöf
Jan Sehlin
Annica Långvall

X
X
Jarl-Erik Smeds
X
X

X
X
X

§§ 177-202
§§ 203-215
§§ 177-209,
§§ 211-215

Jeanette Karlsson
Maud Gustavsson
Joseph Daibess
Lennart Eriksson
Lennart Eriksson

X
X
Cecilia Wendt
X
X
Johnny Eriksson
X
X
X
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Närvarolista, ersättare
Parti Ersättare

Närvaro Tjänstgörande §
X
X
X

Tjänstgörande för

S
S
S

Ulrika Karlsson
Hans Gidlund
Leif Lindholm

S
S
S
S
S

Yvonne Ölund
Katarina Nylén
Håkan Forslund
Therese Häggquist
Mustafa Acar

S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
M
M
M
KD
KD

Maria Gröndahl
Susanne Silverkraft
Torbjörn Vestman
Ann-Sofie Karlsson Ågren
Lena Kvarnström
Erika Sjödin
Liisi Hägglund
Henrik Hägglund
Gunilla Kallin
Andre Eklöf
Annica Långvall
Jan Sehlin
Jarl-Erik Smeds
Jeanette Karlsson
Peter Byström
Maud Gustavsson
Birgitta Sedin
Lennart Eriksson

X
X
X

Tom Sundelin
Jennifer Lundqvist,
Olga Back, Mikael
Malmén, Carolina
Sondell, Jan-Olov
Häggström
Zouheir Assaf
Frida Olsson
Tomas Jonsson

X

Kristina Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X

Emil Källström
Björn Olsson
Anna-Lena Lindberg
Lena Lindgren
Frida Bylund
Andreas Jansson
Helena Emanuelsson
Roger Näslund

KD
V
V
V
SD
SD

Joseph Daibess
Johnny Eriksson
Kerstin Lindgren
Cecilia Wendt
Vakant
Vakant

Justeras

X
X

§§ 177-184
189, 191-215

§ 191

Anna-Belle Strömberg
Kristoffer Park
Jan-Olov Häggström,
Erika Howcroft

X

Patrik Björklund

X
X
X

Hanna Sydhage,
Maria Gulliksson
Roland Nordin
Anna Sjöberg

X

Baran Hosseini
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Innehållsförteckning
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
Justeras

Delgivningar och informationsärenden ...................................................................7
Allmänhetens frågor ..................................................................................................8
Information från kommunfullmäktiges revisorer ..................................................9
Återrapportering av medborgarförslag där beslut fattats av nämnd ..................10
Medborgarförslagssvar, satsa på idrotten i Örnsköldsvik...................................12
Medborgarförslagssvar, vad står välfärdsförvaltningen för? .............................16
Medborgarförslagssvar, senior- och äldreboenden centralt i Örnsköldsvik .....18
Medborgarförslagssvar, skatepark/parkour/cykelbana i Bredbyn
(efter återremiss) ......................................................................................................20
Medborgarförslagssvar, måla slussen i Svedjeholmen .......................................24
Medborgarförslagssvar, instruktioner för medborgarförslag m.m ....................30
Uppdrag utifrån motion, inför E-petitioner för medborgarens skull (M)
samt förbättrad dialog och ökat inflytande för medborgare (C) ........................34
Avsiktsförklaring, Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld .............................41
Utökade verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten gällande
området Nyänget och Paddal ..................................................................................44
Redovisning av kommunalt partistöd 2020 ..........................................................48
Årsredovisning och revisionsberättelse Kollektivtrafiksmyndigheten 2020....49
Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet i
Örnsköldsvik 2020 ...................................................................................................51
Motionssvar, upphäv beslutet att montera ned kommunens lekparker (M) .....53
Motionssvar, gör skoterlivet mer tillgängligt genom transportleder från
förbudsområdet (C)..................................................................................................54
Motionssvar, utred hur avsaknad av digital media försvårar vid
kommunikation med kommunens myndigheter (KD) ........................................62
Interpellationssvar, vad ligger bakom den markanta ökningen av
arbetsskador inom kommunal verksamhet? (C)...................................................68
Medborgarförslag, turist-/friluftscentral Köpmanholmen ..................................69
Medborgarförslag, slopad avgift hos Övik Energi för småskaliga
inmatningsabonnemang ..........................................................................................70
Medborgarförslag, världsarvsmuseum Höga Kusten i Köpmanholmen ...........71
Medborgarförslag, nöjescentrum i centrala Örnsköldsvik..................................72
Medborgarförslag, havspool och kallbadhus, Köpmanholmens havsbad ........73
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Innehållsförteckning, forts.
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208

§ 209
§ 210

§ 211
§ 212
§ 213

§ 214
§ 215

Justeras

Medborgarförslag, lekpark för större barn............................................................74
Medborgarförslag, hundträning och rastgårdar ....................................................75
Medborgarförslag, fler redskap för barn vid Hörnsjöns utegym .......................76
Fyllnadsval, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ............................................77
Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i kultur- och fritidsnämnden ....................78
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige ...........................................................79
Avsägelse och fyllnadsval, 1:e vice ordförande och ledamot i
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsens ekonomiberedning, myndighetsnämnden och Stiftelsen
Nätterlunds minnesfond, kommunalråd samt ordförande och ledamot i
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation, landsbygdsgruppen,
planeringsgruppen för översiktlig planering, ledamot i förtroenderådet,
kommunfullmäktiges valberedning, kommunförbundet Västernorrlands
styrelse, forum för Kompetensförsörjning, Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland, Rodret i Örnsköldsvik AB, Stiftelsen ITH-Institutionen för
tillämpad hydraulik, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB,
Överförmyndarnämnd gemensam Umeåregionen samt ersättare i Natur- och
friluftsråd...................................................................................................................80
Val av kommunalråd och ansvarsområden 2021-2022 .......................................83
Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
ekonomiberedning, stiftelsen Nätterlunds minnesfond, kommunfullmäktiges
valberedning, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
krisledningsnämnden, myndighetsnämnden samt ombudsersättare i
Kommunförbundet Västernorrland........................................................................84
Medborgarförslag, utegym, Själevad ....................................................................86
Avsägelse och fyllnadsval, ombud Kommunförbundet Västernorrland ...........87
Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i krisledningsnämnden, kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott och ekonomiberedning, myndighetsnämnden, stiftelsen
Nätterlunds minnesfond och ledamot i minoritetsrådet tillika budgetsamråd
och tillgänglighetsrådet ...........................................................................................88
Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i bildningsnämnden ..................................89
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige ...........................................................90
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§ 177 Delgivningar och informationsärenden (Kst/2021:22)
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde lämnas information och delgivningar enligt följande.
Information om coronaviruset Covid-19
Föredragande: Sofia Johansson Hannsberger, stabschef
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av informationen.
-----

Justeras
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Kommunfullmäktige
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§ 178 Allmänhetens frågor (Kst/2021:25)
Det föreligger ingen fråga från allmänheten.
-----

Justeras
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§ 179 Information från kommunfullmäktiges revisorer (Kst/2021:23)
Det föreligger ingen information från kommunfullmäktiges revisorer.
-----

Justeras
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§ 180 Återrapportering av medborgarförslag där beslut fattats av
nämnd (Kst/2021:38, Kst/2021:287, Kst/2021:309, Kst/2021:323,
Kst/2019:828, Kst/2021:308)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslag samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen för handläggning. När en nämnd eller kommunstyrelsen har
beslutat i ärendet ska det återrapporteras till kommunfullmäktige. I nedanstående
redovisning finns en kortfattad beskrivning av respektive medborgarförslag och beslut.
Förstärkt belysning vid busshållplats i Gottne
Kommunen föreslås att byta ut belysningen som ligger vid busshållplatserna till den
starkare typ som finns vid övergångsställen centralt för att väsentligt öka synligheten
av de som väntar och därmed minska risken för olyckor. Samhällsbyggnadsnämnden
biföll medborgarförslaget, § 139/2021.
Gång- och cykelvägen längs Domsjövägen måste förlängas
Förslagsställaren föreslår en utredning för att se möjligheterna att förlänga den
nuvarande cykel- och gångbanan (som slutar vid korsningen mellan Domsjövägen och
Vågsnäsvägen i Domsjö) längs Domsjövägen till busshållplatsen "Fyren".
Samhällsbyggnadsnämnden biföll förslaget att utreda möjligheterna, § 140/2021.
Hundlatrin/sopkärl vid Mycklingskolan
Förslagsställaren föreslår att en hundlatrin/sopkärl sätts upp vid busshållplats
Mycklingskolan. Samhällsbyggnadsnämnden avslog medborgarförslaget, § 141/2021.
Närarbetsplatser
Kommunen föreslås att dra tillbaka beslutet att avveckla närarbetsplatserna samt att
kommunstyrelsen ska ge direktiv till chefer om att informera och bevilja medarbetare
att arbeta där, att bolagen får samma direktiv samt att privata företag ska kunna
använda arbetsplatserna. Kommunstyrelsen ansåg att medborgarförslaget är besvarat,
§ 162/2021.
Policy för öppen källkod
I medborgarförslaget föreslås kommunen att anta en generell policy att alltid välja
programvara med öppen källkod där det är möjligt och inte förenas med orimliga
kostnader. Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget, § 167/2021.

Justeras
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§ 180 (forts.)
Prövning av barnets bästa
Ärendet är en återrapportering av medborgarförslag där beslut har fattats av en nämnd.
Förslaget innebär att kommunfullmäktige endast tar del av nämndens beslut.
Redovisningen medför ingen åtgärd och bedöms inte påverka barn och ungdomar.
Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av barnets bästa genomförts.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av redovisningen av återrapporterade
medborgarförslag.
-----

Justeras
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§ 181 Medborgarförslagssvar, satsa på idrotten i Örnsköldsvik
(Kst/2021:58)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att satsa på idrotten i Örnsköldsvik har lämnats in till
kommunen, Kf § 19/2021, den 4 februari 2021. Kommunfullmäktige har överlämnat
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har
därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden behandlade
ärendet under § 31/202, den 19 maj 2021.
Medborgarförslaget
Förslagsställaren skriver att Örnsköldsviks kommun ligger långt efter andra kommuner
när det gäller idrott och satsning på idrott och föreslår följande.
1. Ordna en egen idrottsgala där idrottare från Örnsköldsvik utses och hyllas i
olika kategorier med priser från den lokala handeln. Det finns många duktiga
idrottare i kommunen, till exempel inom rytmisk gymnastik, vattenskidor,
backhoppning, brottning, friidrott och skidor.
2. Se till att Örnsköldsviks kommun hamnar på listan för Årets Idrottsstad.
3. En multihall där föreningar kan verka tillsammans och skapa förutsättningar för
barn och unga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Förslag nummer 1
Majoriteten av de lokala idrottsgalorna som startats och sker i olika kommuner och
städer i landet arrangeras av och på initiativ från idrottsrörelsen och/eller privata
entreprenörer. Dessa idrottsgalor är arrangemang och initiativ som kommuner stöttar i
rollen som samarbetspartner på olika sätt. Det förekommer rena kontantbidrag men
även samfinansiering av personal/projektledare som sköter administrationen innan,
under och mellan idrottsgalorna. Ett vanligt upplägg är att en kommun betalar 250 000
- 300 000 kronor till en eventarrangör, som sedan gör arbetet med sponsorer, artister,
reklam, biljettförsäljning och allt som hör till för att arrangera galan. Kommunens
insats i övrigt kan vara att upplåta lokal.
En sammanställning av samtal med andra arrangörer av idrottsgalor visar att en gala i
förslagsställarens omfattning är resurskrävande, både ekonomiskt och med
personalresurser. Därför drivs galorna av externa aktörer, i de fall kommunen inte har
ett eget eventbolag.
Justeras
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§ 181 (forts.)
En gala av avsedd storlek kräver en budget på mellan 800 000 - 1 000 000 kronor och
en personalinsats motsvarande minst 2-3 månaders heltidstjänst, enligt de tillfrågade
arrangörerna. Ingen av arrangörerna har sett det möjligt att involvera det lokala
föreningslivet, mer än att nominera kandidater till pristagare, då arrangemanget är
omfattande.
RF-SISU Västernorrland är tillfrågade och de ser positivt på en gala men anser att det
ligger utanför deras verksamhetsområde, likaså gör kommunlednings-förvaltningens
tillväxtavdelning inom Örnsköldsviks kommun. En lokal eventarrangör har kontaktats
men den är inte intresserad av ett liknande uppdrag då den anser att det är svårt att
göra en rimlig vinst.
I dagsläget har inte kultur- och fritidsavdelningen de resurser som krävs och om en
gala ska arrangeras kommer det krävas ett tillskott av resurser och personal.
Förslag nummer 2
Årets Idrottsstad utses av en jury och baseras på att kommunen i fråga ska ha totalt
minst fyra lag/föreningar på elitnivå (olika gränsdragning beroende på sporternas
storlek) inom totalt 28 sporter. Örnsköldsviks kommun kan inte påverka prestationerna
som kommunens utövare och föreningar gör, däremot förutsättningarna för dem, vilket
kommunen gör på bästa sätt med de medel som finns till förfogande.
Förslag nummer 3
En utredning som ska se över möjligheterna att bygga en aktivitetshall har påbörjats.
Tanken är att aktivitetshallen ska inrymma flera idrotter och inbjuda till rörelse,
aktivitet och gemenskap för alla. Förutom att den kan ge ökade möjligheter till
aktivitetstillfällen för barn och unga är förhoppningen att den också kan bli en
mötesplats oavsett ålder och intresse.
Förslagsställaren är kontaktad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår under § 31/2021 kommunfullmäktige att avslå
förslaget om att kommunen ska arrangera en idrottsgala samt att se till så att
Örnsköldsvik hamnar på listan för Årets idrottsstad.

Justeras
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§ 181 (forts.)
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att besluta att syftet med
medborgarförslagets förslag, om en multihall där föreningar kan verka tillsammans,
uppfylls i med att en utredning pågår om att eventuellt bygga en aktivitetshall. Därmed
kan hanteringen av medborgarförslaget avslutas.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare kommentar i ärendet.
Prövning av barnets bästa
Utifrån barnrättslagen ska en prövning av barnets bästa göras inför alla ärenden. En
idrottsgala kan vara inspirerande för barn och ungdomar i sitt eget idrottande genom
att skapa positiv uppmärksamhet och goda förebilder. Vidare kan en idrottsgala och
deras priser och uppvaktningar bidra till att stärka och uppmärksamma föreningar och
ledare som utgår ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och
lusten att röra sig sätts i första rummet.
Ett förslag till avslag att anordna en idrottsgala gynnar inte målgruppen, men då
förslaget inte riktar sig direkt till dem föreslås inga kompensatoriska åtgärder. Om
utredningen mynnar ut i att en aktivitetshall ska byggas gynnas barn och ungdomar
genom att de tillgodoses och erbjuds utökade möjligheter till träning, aktivitet och
samvaro.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2021.
Arbetsutskottets § 114/2021.
Kommunstyrelsens § 161/2021.
Arbetsutskottets behandling
Per Nylén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Arbetsutskottet ser positivt på medborgarförslaget och ser fram emot ett initiativ från
idrottsrörelsen i frågan.

Justeras
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§ 181 (forts.)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår första och andra punkten i medborgarförslaget satsa på
idrotten i Örnsköldsvik.
Kommunfullmäktige anser att tredje punkten i medborgarförslaget är besvarad genom
den pågående utredningen om en aktivitetshall.
-----

Justeras
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§ 182 Medborgarförslagssvar, vad står välfärdsförvaltningen för?
(Kst/2021:218)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att avveckla delar av välfärdsförvaltningen har lämnats till
kommunen, Kf § 77/2021, den 25 februari 2021. Kommunfullmäktige har lämnat över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har
därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till
kommunledningsförvaltningens stab juridik för yttrande.
Medborgarförslaget
I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att kommunen ska avveckla
välfärdsförvaltningens LSS- och SoL-verksamheter samt lägger ner förvaltningens
chefstjänster samt de personliga ombuden. Genom förslaget skulle kommunen
avveckla verksamheter som inte fungerar och i stället spara pengar som kan läggas på
skolan.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kontakt har tagits med förslagsställaren. En kommun har det yttersta ansvaret för att
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Av lag (2 kap 1 § socialtjänstlagen
[2001:453], SoL, och 2 § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS) framgår även att kommunen inom sitt område är skyldig att
tillhandahålla socialtjänst och insatser via LSS till den som behöver. Att avveckla
kommunens verksamheter inom SoL och LSS är därmed inte förenligt med
lagstiftningen. Medborgarförslaget ligger således inte inom den kommunala
kompetensen och ska i denna del avslås.
Förslagsställaren har även föreslagit att personliga ombud och chefstjänster inom
välfärdsförvaltningen ska läggas ned. Att erbjuda stöd i form av personligt ombud är
en möjlighet som kommuner har. Personligt ombud är därmed en frivillig insats och
något krav på att verksamhet av detta slag ska bedrivas finns inte. Däremot har staten
ansett insatsen så pass prioriterad att den till viss del kan finansieras med statliga
medel (enligt förordningen [2013:522] om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar).
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Även med beaktande av vad förslagsställaren anför finns inte skäl att anta att insatsen
personligt ombud saknar betydelse eller att det inte finns behov av den, och det saknas
därmed skäl att lägga ner verksamheten. Förslaget ska således avslås även i denna del.
När det gäller tjänstetillsättningen av chefer inom välfärdsförvaltningen har
kommunen byggt upp organisationen som den finner bäst. Vidare behövs ledarskap
och är även en förutsättning för att kunna bedriva en välfungerande organisation. Det
är beklagligt att förslagsställaren upplevt att organisationen brister men det är inte
förenligt med arbetsrättslagstiftningen att avsätta en anställd utan sakliga skäl.
Förslaget ska därför avslås också i denna del.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, klf, medborgarförslagssvar, vad står välfärdsförvaltningen för?, daterat
4 juni 2021.
Kontakt med förslagsställaren gällande medborgarförslag, vad står
välfärdsförvaltningen för?, mail daterat 10 och 11 maj 2021.
Medborgarförslag, vad står välfärdsförvaltningen för?, daterat 25 februari 2021.
Prövning av barnets bästa
Ärendet handlar om att avveckla delar av välfärdsförvaltningen. Ett beslut av
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget dels med anledning av att det inte
lagligen är möjligt, dels då befintlig organisation bedöms väl fungerande bedöms inte
påverka barn och ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av
barnets bästa genomförts.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 4 juni 2021.
Arbetsutskottets § 117/2021.
Kommunstyrelsens § 163/2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget ”vad står välfärdsförvaltningen för?”.
-----
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§ 183 Medborgarförslagssvar, senior- och äldreboenden centralt i
Örnsköldsvik (Kst/2021:187)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med rubriken ”Centralt boende för seniorer” har lämnats in till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget behandlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars 2021 under § 75/2021 och fullmäktige beslutade då att
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
remitterat medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen.
Medborgarförslaget behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars
2021 under § 75 och fullmäktige beslutade då att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget
till KLF tillväxt.
Förslagsställaren skriver att seniorboenden och äldreboenden inte ska flyttas ut från
centrum.
Förslagsställaren föreslår följande:
 Att ett attraktivt seniorboende i två plan, uppdelat i 1:or och 2:or byggs på
Varvskajen.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Vid telefonkontakt med förslagsställaren förklarades skillnaden mellan seniorboende
och äldreboende (vård-och omsorgsboende): kommunen bygger inte lägenheter för
seniorer utan det gör kommunens kommunala bostadsbolag eller privata aktörer.
Vidare upplystes förslagsställaren om att kommunen har ett tecknat
markanvisningsavtal gällande Varvskajen med en exploatör som vill bygga
bostadsrätter för seniorer (65+). Förslagsställaren hänvisades också till exploatörens
hemsida för mer ingående uppgifter om projektet och kontaktuppgifter för vidare
frågor.
Förslagsställaren var nöjd med svaret och ansåg att ärendet var behandlat för hans del.
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§ 183 (forts.)
Prövning av barnets bästa
En enkel prövning av barnets bästa har gjort då medborgarförslaget inte påverkar barn
och unga.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 23 april 2021.
Arbetsutskottets § 118/2021.
Kommunstyrelsen § 164/2021.
Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget ”senior- och äldreboenden centralt i
Örnsköldsvik” är besvarat.
-----
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§ 184 Medborgarförslagssvar, skatepark/parkour/cykelbana i
Bredbyn (efter återremiss) (Kst/2020:602)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om anläggande av skatepark/parkour/cykelbana i Bredbyn har
lämnats till kommunen, Kf § 172/2020, den 28 augusti 2020. Kommunfullmäktige har
överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslaget har därefter, genom kommunledningsförvaltningens
delegationsbeslut, remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Ärendet
behandlades av kultur- och fritidsnämnden § 6/2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlade ärendet i § 21/2021 där de återremitterade ärendet med motiveringen att
kultur- och fritidsnämnden ska kunna inkludera resultatet av pågående utredning om
spontan- och aktivitetsytor i sitt yttrande över medborgarförslaget.
Medborgarförslaget
Förslagsställaren vill att fler skateparker byggs i Örnsköldsviks kommun eftersom den
befintliga skateparken i Örnsköldsvik är populär och välbesökt. Förslagsställaren
föreslår att det byggs en skatepark/parkour/cykelbana i Bredbyn som är en centralort
för många byar.
Kultur- och fritidsnämndens behandling
En kombinerad skatepark i Bredbyn är i linje med samhällsbyggnads-förvaltningens
uppdrag och ambitioner med upprättande av spontanytor som är kostnadsfria,
tillgängliga för alla och geografisk spridda i kommunen. Skateparken i centrala
Örnsköldsvik är välbesökt, och förvaltningen bedömer det som sannolikt att en park i
Bredbyn också skulle bli det. En utredning pågår där kommunens spontan- och
aktivitetsytor ses över.
I dialog med förslagsställaren framkommer det att ett flertal ungdomar idag åker från
Bredbyn till skateparken i centrala Örnsköldsvik. Två platser för en park är
lokaliserade och bedöms av förslagsställaren vara möjliga att bebygga. En av platserna
finns vid Anundsjöskolan, som gärna ser en park där för att kunna nyttjas i sin
verksamhet, och en annan plats finns vid fritidsgården. Bygdsam Anundsjö är positiva
och kan tänka sig att sköta en anläggning mot ersättning.
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Storlek och kostnad för en kombinationspark är svår att uppskatta, då det beror på flera
faktorer. Cirka 400 kvadratmeter yta bedöms vara ett minimum för att möta behoven,
till en uppskattad kostnad av 5 000-6 000 kronor per kvadratmeter. Utredningen om
spontanytor för hela kommunen pågår och detta medborgarförslag kommer att finnas
med tillsammans med alla övriga förslag om nya spontanaytor men i dagsläget finns
inte medel avsatta för en sådan anläggning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar under § 6/2021 att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
Komplettering efter återremiss
En utredning har inletts där kommunens spontanytor ska inventeras som ett första steg
och i förlängningen ska beslut tas om vilka ytor som ska behållas och vilka som ska
avvecklas samt vilka nya ytor som behöver planeras för att möta framtidens behov.
Utredningen är i ett väldigt tidigt skede och kan därför inte ge något stöd för förslag
till beslut rörande detta medborgarförslag. Då utredningens tidplan är osäker bedömer
förvaltningen det som olämpligt att avvakta med beslut i medborgarförslaget till dess
att utredningen är färdig.
Förslagsställaren säger sig vara fullt införstådd med att utredningen är i ett tidigt skede
och att det inte finns medel till att bygga en anläggning i Bredbyn i dagsläget.
Förslagsställaren är nöjd med att ha fått möjlighet att lyfta frågan om behov av
spontanytor på landsbygden samt att könsperspektivet särskilt ska beaktas när
utredningen om spontanytor genomförs. Förslagsställaren har iakttagit att det är
relativt få tjejer som använder sig av spontanytor och att de tjejer som exempelvis åker
skateboard i många fall trängs undan av killar i tonåren. Förslagsställaren har inget
behov av att bli inbjuden till att delta i en framtida dialog om utveckling av
spontanytor i Bredbyn.
Mot bakgrund av att utredningen av spontanytor är i ett alltför tidigt skede samt att
inga ekonomiska förutsättningar föreligger för tillfället föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Kultur och fritidsnämnden beslutar under § 32/2021 att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
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Kommunledningsförvaltningens kommentarer efter återremiss
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens
uppfattning att vi inte bör invänta pågående utredning innan beslut tas i ärendet.
Tidsplanen för utredningen är osäker och den kan inte utgöra en grund för förslag till
beslut. Dessutom har vi att förhålla oss till kommunallagen samt kommunfullmäktiges
arbetsordning där båda uttrycker att ett medborgarförslag ska beslutas inom ett år från
att förslaget väcks. Kommunledningsförvaltningen förordar därför att beslut fattas nu
och föreslår avslag på medborgarförslaget. Förvaltningen vill dock uppmärksamma att
förslaget fortsättningsvis finns kvar som en del i utredningen av spontanytor.
Prövning av barnets bästa
Ärendet rör ett förslag om att anlägga en skatepark/parkour/cykelbana i Bredbyn vilket
berör barn- och unga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte kunnat genomföra
någon dialog med målgruppen på grund av läget med Covid-19. Prövningen i detta
ärende har gjorts som en enkel prövning. Avslag på medborgarförslaget gynnar inte
direkt målgruppen men utan en mer fördjupad utredning föreligger det alltför för stora
risker, framför allt ekonomiska, för att kunna bifalla förslaget. Förvaltningen ser inte
några direkta kompensatoriska åtgärder att föreslå men kommer att genomföra en
dialog med barn och ungdomar i Bredbyn när utredningsarbetet fortsätter.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2021.
Arbetsutskottets § 119/2021.
Kommunstyrelsens § 165/2021.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen vill uppmärksamma att förslaget fortsättningsvis finns kvar som en
del i utredningen av spontanytor.
Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar avslag till medborgarförslaget i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget skatepark/parkour/cykelbana i
Bredbyn.
-----
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§ 185 Medborgarförslagssvar, måla slussen i Svedjeholmen
(Kst/2021:292)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med rubriken ”måla slussen i Svedjeholmen” har lämnats in till
kommunfullmäktige. Förslaget behandlades i kommunfullmäktige under §80/2021,
den 29 mars 2021 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Därefter har
medborgarförslaget, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut,
remitterats till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Miva för yttrande.
Medborgarförslaget
Förslagsställaren skriver att slussen i Svedjeholmen är det första eller sista som många
vandrare ser när de kommer till Örnsköldsvik. Förslaget är att måla slussen, gärna i
färgen orange eller koboltblå, för att på det sättet ta vara på industriminnet. Vidare
föreslår förslagsställaren att komplettera med informationstavlor.
Mivas kommentarer
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Miva, äger Veckefjärdens Damm och
slussanläggning, i vardagligt tal i Ö-vik – Slussen - via sitt helägda dotterbolag
Domsjö Vatten AB. Det huvudsakliga syftet med anläggningen är att hindra saltvatten
att tränga upp i Veckefjärden då detta krävs för att kunna ta vatten från Moälven till att
försörja Domsjö Industriområde med processvatten.
Slussen har sedan den byggdes i början av 40-talet använts av allmänheten, sommar
som vinter, som gångbro mellan Svedjeholmen och Hörnett och är även en del av
Höga Kusten-leden sedan denna invigdes. Domsjö Vatten genomför sedan en tid
tillbaka ett omfattande underhållsarbete kopplat till Slussens konstruktion, mekanik
och säkerhet. I detta arbete vidtas åtgärder för att säkerställa att allmänheten, inklusive
de vandrare som går Höga Kusten-leden, fortsatt och på ett så säkert sätt som möjligt
ska kunna passera över älven.
I detta arbete prioriterar Domsjö Vatten funktion och säkerhet före estetik vilket
innebär att det inte finns några planer på att måla om Slussen. Utifrån ett
utseendemässigt industriellt perspektiv kan ytrost också påvisa att anläggningen är 80
år vilket ger anläggningen en viss pondus.
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Dock är förslagsställarens idé att komplettera med informationstavlor intressant för att
påvisa kopplingen till dåvarande och nuvarande verksamhet vid Domsjö
Industriområde. Informationstavlor planeras därför att sättas upp på båda sidor om
Slussen.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Prövning av barnets bästa
Ärendet handlar ett förslag att måla Slussen i Svedjeholmen och att komplettera
området med informationstavlor. Beslutet medför inte någon åtgärd som bedöms
påverka barn och ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av
barnets bästa genomförts.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021.
Arbetsutskottets § 120/2021.
Kommunstyrelsens § 166/2021.
Kommunstyrelsens behandling
Michael Carlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Per Nylén (S) yrkar avslag till medborgarförslaget i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och går direkt till omröstning.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att bifalla Per Nyléns (S) yrkande om avslag till medborgarförslaget.
Nej-röst för att bifalla Michael Carlssons (V) yrkande om bifall till
medborgarförslaget.
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Omröstningsresultat
14 ja-röster

Per Nylén (S), Anna-Belle Strömberg (S), Marcus Sellgren (S),
Kristin Ögren (S), Mattias Öberg (S), Anna-Karin Sjölund (S),
Kazim Karkan (S), Anna-Lena Lindberg (C), Margareta
Andreasson (C), Lars Näslund (M), Hanna Sydhage (KD),
Jarl-Erik Smeds (M), Annica Jonsson (M) och Gösta
Nordberg (SD)

1 nej-röst

Michael Carlsson (V)

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. Gunnar Eklöf (V)
instämmer i yrkandet.
Anna-Britta Åkerlind (C) yrkar avslag till medborgarförslaget i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Jim Sundelin (S) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och går direkt till omröstning.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att bifalla Anna-Britta Åkerlinds (C) yrkande om avslag till
medborgarförslaget.
Nej-röst för att bifalla Göran Wåhlstedths (V) yrkande om bifall till
medborgarförslaget.
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Omröstningsresultat
53 ja-röster
5 nej-röster
1 avstår
2 frånvarande
Se bifogad omröstningslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets del om att måla slussen i
Svedjeholmen.
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslagets del om informationstavlor är
besvarad genom Mivas yttrande om planerna för detta.
Reservation
Göran Wåhlstedth (V), Gunnar Eklöf (V), Marie Buhr (V), Johnny Eriksson (V) och
Cecilia Wendt (V) reserverar sig mot beslutet.
-----

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunfullmäktige

Blad nr

28 (90)

Omröstningslista § 185, medborgarförslagssvar, måla slussen i Svedjeholmen
Birgith Johansson, ordf. (S)
Per Nylén (S)
Agneta Alenius–Madsen (S)
Jim Sundelin (S)
Carolina Sondell (S)
Jan–Olov Häggström (S)
Kristin Ögren (S)
Frat Kandemir (S)
Kazim Karkan (S)
Marcus Sellgren (S)
Anna Sundberg (S)
Mikael Malmén (S)
Jennifer Lundqvist (S)
Zenitha Nordfjell (S)
Mattias Öberg (S)
Olga Back (S)
Jan Lindstedt (S)
Anna–Karin Sjölund (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Anna–Britta Åkerlind (C)
Andreas Jansson (C)
Bruno Byström (C)
Margareta Andreasson (C)
Bertil Jonsson (C)
Mats Kjellson (C)
Marielle Hagström (C)
Svante Lundberg (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Lars Näslund (M)
Annica Jonsson (M)
Johannes Nordin (M)
Anita Danielsson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
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Lars Eidenvall (KD)
Göran Brorsson (KD)
Maria Gulliksson (KD)

Ja
Ja
Ja

Gösta Nordberg (SD)
Arne Lindberg (SD)

Ja
Ja

Ulrika Karlsson (S)
Hans Gidlund (S)
Leif Lindholm (S)
Maria Gröndahl (S)
Susanne Silverkraft (S)
Torbjörn Vestman (S)
Lena Kvarnström (S)
Therese Häggquist (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Liisi Hägglund (C)
Henrik Hägglund (C)
Gunilla Kallin (C)
Andre Eklöf (C)
Annica Långvall (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Jarl–Erik Smeds (M)
Jeanette Karlsson (M)
Maud Gustavsson (M)

Ja
Ja
Ja

Lennart Eriksson (KD)
Joseph Daibess (KD)

Ja
Ja

Göran Wåhlstedth (V)
Marie Buhr (V)
Gunnar Eklöf (V)
Johnny Eriksson (V)
Cecilia Wendt (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Bo Ekeborg (SD)

Avstår
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§ 186 Medborgarförslagssvar, instruktioner för medborgarförslag
m.m (Kst/2020:595)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om instruktioner för medborgarförslag m.m. har lämnats till
kommunen, KF § 171/2020, den 28 september 2020. Kommunfullmäktige har
överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslaget har därefter, genom kommunledningsförvaltningens
delegationsbeslut, remitterats till kommunledningsförvaltningens stab.
Förslagsställaren noterar att 31 medborgarförslag har avgjorts i fullmäktige och
nämnder fram till augusti 2020. Av dessa har två bifallits, ett återremitterats, två har
ansetts tillgodosedda och övriga har avslagits. Förslagsställaren undrar varför de flesta
medborgarförslagen avslås.
Förslagsställaren föreslår följande.
1. att kommunfullmäktige upprättar klara och tydliga instruktioner om hur
medborgarförslag skall skrivas.
2. att vid behandling av medborgarförslaget skall det i första hand sökas efter
anledning till att bevilja förslaget.
3. att delar av ett medborgarförslag skall kunna beviljas.
4. att förslagsställare får delta vid beredning av förslaget i styrelse och nämnder.
5. att när förslagen behandlas så skall det tas hänsyn till att det oftast är vanliga
medborgare som skriver förslagen och inte erfarna politiker.
Förslagsställaren accepterar att en eller flera av att-satserna godkänns.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Mot bakgrund av befintliga regler och rutiner som finns för behandling av
medborgarförslag lämnar kommunledningsförvaltningen följande kommentarer.
1 och 5. På kommunens webbplats finns följande information om att lämna
medborgarförslag. ”Tänk på att formulera ett tydligt förslag. Avsluta eller inled med
’jag föreslår att…’ följt av ditt förslag.”
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Ansvarig handläggare ska i början av beredningen kontakta förslagsställaren i syfte att
undvika missförstånd. Om förslaget inte är tillräckligt tydligt formulerat kan
förslagsställaren uppmanas att göra vissa förtydliganden. Handläggaren ansvarar för
att säkerställa att förslaget har uppfattats korrekt. Det kan innebära flera kontakter
under handläggningen.
Kommunfullmäktige har hanterat en motion angående E-petitioner. Förslaget är att
medborgare ska registrera sitt förslag digitalt och om det får ett visst antal röster ska
förslaget lämnas för beredning till berörd nämnd. Kommunfullmäktige beslutade under
§ 158/2020 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt utredning av
förutsättningarna för att införa E-petitioner (nedan kallat e-förslag). Den aktuella
utredningen överlämnas för politisk behandling parallellt med detta ärende.
Förvaltningen bedömer att frågan om tydliga instruktioner bör beaktas vid ett
eventuellt införande av ett system för e-förslag.
2. Medborgarförslag är en möjlighet för medborgare att lämna tips och idéer till
politikerna om hur kommunen kan utvecklas. Det är ett viktigt verktyg för att kunna
genomföra förbättringar. Alla medborgarförslag som kommer in till
kommunfullmäktige hanteras på samma sätt.
När medborgarförslaget ska beredas eller handläggas behöver nämnden eller styrelsen
ta hänsyn till flera aspekter. För det första görs en bedömning om kommunen har rätt
att fatta beslut i frågan. Om förslaget inte är en fråga för kommunen ska det föreslås att
avslås. Om nämnden eller styrelsen inte instämmer med förslaget eller inte kan
prioritera det inom de givna ekonomiska ramarna ska förslaget avslås eller föreslås att
avslås. Utöver att bifalla eller avslå förslaget kan det anses vara besvarat. Det kan vara
ett förslag som nämnden eller styrelsen redan arbetar med eller något som ingår i
planeringen.
3. Delar av ett medborgarförslag kan beviljas redan idag. I beslutet ska det tydligt
framgå vilken punkt som bifalles och vilken punkt som avslås, alternativt anses vara
besvarad.
4. Ett medborgarförslag som tillhör en nämnds verksamhetsområde överlämnas för
handläggning till berörd nämnd eller styrelsen. Det betyder att förslaget inte kommer
tillbaka till kommunfullmäktige, utan det är nämnden eller styrelsen som fattar beslut.
Ett medborgarförslag som tillhör kommunfullmäktiges verksamhetsområde
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget remitteras då till berörda
nämnder eller avdelningar för att slutligen beslutas av kommunfullmäktige.
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Vid kontakt med förslagsställaren har följande förtydligande gjorts. Förslagsställaren
ska få delta när en nämnd eller styrelsen ska fatta beslut om medborgarförslaget samt
vid överläggningen när en nämnd eller styrelsen bereder ett förslag som ska beslutas
av kommunfullmäktige. Vid den senare situationen bör förslagsställaren således få
delta både när förslaget bereds i nämnden och när ärendet ska avgöras i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och den som väckt ett
medborgarförslag har rätt till en inledande presentation innan fullmäktige fattar beslut.
Alla förslagsställare får en personlig inbjudan med information om möjligheten att ge
inledande presentation vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (2017:725) ska en nämnds sammanträden hållas
inom stängda dörrar. Nämnden får besluta att sammanträdena ska vara offentliga, om
fullmäktige har medgett det. Vidare får nämnden besluta att den eller de som har väckt
ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, om
kommunfullmäktige har medgett det. Personen får närvara när nämnden behandlar
ärendet och delta i överläggningar, men inte i besluten. Om kommunfullmäktige
medger närvarorätt är det upp till nämnderna att avgöra om närvaro ska tillåtas,
antingen generellt eller i varje enskilt fall.
Förvaltningen bedömer att frågan om närvarorätt i nämnderna bör beaktas vid ett
eventuellt införande av ett system för e-förslag. I det fall e-förslag införs kommer
dagens hantering av medborgarförslag att förändras. Förutsättningarna för den fortsatta
hanteringen av förslag från medborgare bör klargöras innan beslut om närvarorätt
fattas.
Prövning av barnets bästa
Ärendet handlar om hantering av medborgarförslag som lämnas in till
kommunfullmäktige. Beslutet medför inte någon åtgärd och bedöms inte påverka barn
och ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av barnets bästa
genomförts.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2021.
Arbetsutskottets § 115/2021.
Kommunstyrelsens § 159/2021.
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Kommunstyrelsens behandling
Per Nylén (S), Margareta Andreasson (C) och Anna-Lena Lindberg (C) yrkar på att
ordet ”beaktas” byts ut mot ”se över möjligheterna att inkludera” i den första
beslutssatsen.
Kommunfullmäktiges behandling
Förslagsställaren har lämnat in en skriftlig kommentar som läses upp av
kommunfullmäktiges ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget instruktioner för medborgarförslag
m.m. genom att uppdra åt kommunstyrelsen att se över möjligheterna att inkludera
förslagen i den första, fjärde och femte punkten vid införandet av ett system för eförslag.
Kommunfullmäktige anser att den andra och tredje punkten är besvarad genom
beskrivningen av befintliga rutiner.
-----
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§ 187 Uppdrag utifrån motion, inför E-petitioner för medborgarens
skull (M) samt förbättrad dialog och ökat inflytande för
medborgare (C) (Kst/2019:861, Kst/2020:226)
Ärendebeskrivning
En motion daterad den 7 mars 2020 med rubriken ”Inför E-petitioner, för
medborgarnas skull” har lämnats in till kommunfullmäktige. Motionen lämnades in av
Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M) och Jeanette Karlsson (M), Kf § 58/2020.
Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 28 september 2020 § 158/2020, att bifalla
motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt utredning av
förutsättningarna för att införa E-petitioner.
Även tidigare, daterad den 2 december 2019, har en motion med rubriken ”Förbättrad
dialog och ökat inflytande för medborgare” lämnats in till kommunfullmäktige.
Motionen lämnades in av Margareta Andreasson (C) och Mats Kjellsson (C), Kf §
262/2019. Kommunfullmäktige beslutade efter återremittering den 31 maj 2021 §
135/2021, att bifalla motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för att
utreda ett modernare och enklare sätt att hantera medborgares förslag.
Båda motionerna föreslår en översyn av nuvarande system med medborgarförslag och
syftar till att öka medborgarnas inflytande i den politiska ordningen. I motionen ”inför
E-petitioner, för medborgarnas skull” föreslås även att kommunen inför ett system för
e-petitioner.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Medborgarförslag och e-förslag
Möjligheten att lämna medborgarförslag infördes i lagstiftningen på tidigt 2000-tal.
Syftet med lagändringen var att ge medborgarna en vidare möjlighet att påverka den
lokala politikens utformning och ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda
(prop. 2001/02:80 s. 53). Det är upp till varje kommunfullmäktige att besluta om
huruvida kommunens medborgare ska ha möjlighet att lämna medborgarförslag och
någon lagstiftning som ger medborgaren en rätt att lämna medborgarförslag finns inte.
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Det är således upp till varje kommun att bestämma om medborgarförslag ska tillåtas.
8 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har
beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som
avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

Flera kommuner har i stället för medborgarförslag valt en alternativ metod med en
elektronisk förslagsrätt, eller så kallade e-förslag eller e-petition (nedan kallad eförslag). E-förslag fungerar vanligen genom att medborgaren lämnar ett förslag eller
önskan om åtgärd, utveckling eller förändring till kommunen. Förslaget läggs därefter
ut på kommunens hemsida och andra medborgare kan stödja förslaget genom att rösta
på det. Kravet för att förslaget ska tas upp av kommunen är att ett i förväg bestämt
antal andra medborgare stödjer det genom att rösta på det. Om förslaget får tillräckligt
med röster går det vidare till handläggning och beredning av den instans som är
behörig att besluta i frågan som förslaget berör.
Systemet med e-förslag saknar lagreglering. Det som framhålls gällande e-förslag är
att det är ett system som ger medborgare en enkel metod för att engagera sig i
utvecklingen av det lokala samhället och därigenom få en förståelse för de
demokratiska processerna. I och med röstfunktionen ger det även de förtroendevalda
en ökad kunskap om vad som intresserar och engagerar kommunens medborgare (jfr
E-förslag, steg för steg, SKR).
Att kunna lämna medborgarförslag är som tidigare påtalat en möjlighet och upp till
kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om. Lagregler saknas och det
finns inget som hindrar en kommun från att besluta att förfarandet att lämna
medborgarförslag ska upphöra och i stället ersättas av möjligheten att lämna e-förslag.
Denna fråga har även behandlats av förvaltningsrätter inom ramen för
laglighetsprövning (jfr avgörande från Förvaltningsrätten i Malmö, dom den 14
december 2017 i mål nr 217-17) och domstolarna har funnit att förfarandet är
lagenligt.
Med anledning av ovan anförda, och då fördelen med e-förslag bedöms överväga
nuvarande möjlighet att kunna lämna medborgarförslag, föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar om att avskaffa
möjligheten att lämna medborgarförslag och ersätta det med möjligheten att lämna eförslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag ska upphöra i samband med
införandet av e-förslag. Kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras i enlighet
med beslutet.
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Införandet av e-förslag
Vid kommunledningsförvaltningens genomgång av e-förslag och olika sätt att hantera
dessa har andra kommuners hantering av e-förslag beaktats, däribland Gävle,
Göteborg, Karlstad, Malmö och Norrtälje.
Möjligheten att lämna medborgarförslag riktar sig, enligt 8 kap. 1 § kommunallagen,
till den som är folkbokförd i kommunen. Enligt kommunfullmäktiges nuvarande
arbetsordning (se § 30 Medborgarförslag) får den som är folkbokförd i kommunen
genom medborgarförslag väcka ärenden i fullmäktige.
E-förslag är inte lagreglerat och någon begränsning för vem som kan lämna e-förslag
eller hur dessa ska hanteras finns inte. Det innebär att det står kommunen fritt att, med
beaktande av de kommunala principerna, utforma de krav som ska gälla för e-förslag.
Vem ska få lämna e-förslag?
Vem som ska få lämna e-förslag är upp till kommunen att besluta. Vid en överblick av
hur andra kommuner hanterat frågan kan konstateras att den hanteras olika. I vissa
kommuner (Malmö och Karlstad) är det enbart fysiska personer som är folkbokförda i
kommunen som kan lämna e-förslag medan andra kommuner (Norrtälje, Göteborg och
Gävle) låter fysiska personer oavsett folkbokföringsort lämna förslag.
Det är således möjligt att låta vem som helst lämna förslag eller begränsa det till enbart
de som är folkbokförda i kommunen. Då ett bärande syfte med e-förslagen är att fånga
upp bra idéer bör det inte spela någon roll varifrån förslaget kommer, alla förslag som
kan gynna kommunens utveckling bör vara välkomna. Därutöver kan det ibland vara
en fördel att låta en besökare få lämna sin bild över kommunen och dess
förbättringsområden. Vem som helst bör därmed få lämna e-förslag.
Det bör heller inte införas någon åldersgräns för när man får lämna e-förslag. Någon
åldersgräns för att lämna medborgarförslag finns inte, och även barn och ungdomar
torde ha intresse av att bli delaktiga och få möjlighet att påverka det lokala samhället.
Genom att samtliga barn och ungdomar tillåts lämna e-förslag får även de
förtroendevalda möjlighet att lära sig vilka frågor barn och ungdomar intresserar sig
för.
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Medborgarförslag har riktat sig till den som är folkbokförd i kommunen och andra än
fysiska personer, såsom föreningar, företag och ideella organisationer, har inte haft
möjlighet att lämna förslag. Med beaktande av att e-förslag syftar till att engagera
medborgare och ge de förtroendevalda ökad kunskap över medborgarnas intressen bör
samma begränsning även gälla för e-förslag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår således att en fysisk person, oaktat var denne
är folkbokförd och oaktat dennes ålder, ska få lämna e-förslag.
Vem ska få rösta?
Efter att ett förslag är inlämnat, och efter att det granskats och godkänts, ska det läggas
ut på kommunens hemsida. Andra kan därefter stödja förslaget genom att rösta på det.
Det måste därmed beslutas om vem som ska ha möjlighet att rösta på ett e-förslag.
Även i denna fråga har kommuner valt olika alternativ. Det finns de kommuner som
begränsat möjligheten att rösta till de personer som är folkbokförda i kommunen (som
Malmö och Karlstad) medan andra kommuner valt att låta vem som helst, oavsett
folkbokföringsort, rösta (som Gävle, som i kommunens riktlinjer för e-petitioner låter
den som anser sig berörd av ett förslag rösta).
Att vem som helst ska kunna lämna förslag tycks logiskt då bra idéer om förändring
och förbättring likväl kan upptäckas av besökare. Att rösta fram ett förslag bör
däremot tillkomma de som är folkbokförda i kommunen. Det är den som är
folkbokförd, och inte den som är på besök, som kommer påverkas av en eventuell
förändring och som därmed bör få vara med och påverka. Någon åldersgräns för att
rösta bör, i likhet med det som framgår ovan om att kunna lämna e-förslag, inte
införas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att möjligheten att rösta på e-förslag
ska vara förbehållet den som, oaktat ålder, är folkbokförd i kommunen.
Hur länge ska det vara möjligt att rösta på e-förslaget och hur många röster krävs
innan e-förslaget tas upp till politisk behandling?
Den fråga som härefter aktualiseras är hur e-förslagen därefter ska hanteras. I många
kommuner som har infört möjligheten att lämna e-förslag har det samtidigt införts
tidsgränser för hur länge det är möjligt att rösta på ett förslag och hur många röster
som krävs för att förslaget ska tas upp till politisk behandling. Hanteringen av eförslag skiljer sig dock från kommun till kommun.
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Om det inte sätts någon gräns för antalet röster kan hanteringen av inkomna e-förslag
ske genom att en lista över förslagen anmäls vid varje sammanträde i
kommunfullmäktige, som då kan fatta beslut om huruvida något förslag ska tas upp för
vidare diskussion. Det går även att lämna det öppet för förtroendevalda att själva fånga
upp intressanta e-förslag och ta dessa vidare in i politiken. Syftet med e-förslag är
dock att göra medborgaren mer delaktig i politiken och lokalsamhället. Att ha ett
system med tidsgräns och röstantal garanterar förslagsställaren en politisk beredning
av förslaget för de fall tillräckligt många stödjer det. Vidare ger det samtliga
medborgare möjlighet att påverka vilka förslag som tas upp till beredning, och de
förtroendevalda får en inblick i vilka förslag som intresserar allmänheten.
Det bör utifrån detta införas ett röstsystem där tillräckligt många röster garanterar att
e-förslaget tas upp till beredning. Olika kommuner har valt olika vägar. Norrtälje,
Karlstad och Gävle har krav på 50 röster inom en tid om 60–90 dagar från det att
förslaget publicerats för att ett det ska gå vidare till beredning. Malmö har valt 100
röster och förslagsställaren väljer själv hur länge av alternativen 3, 6, 9 eller 12
månader som förslaget ska vara tillgängligt för röstning. Göteborg har krav på 200
röster inom 90 dagar från publicering för att förslaget ska tas upp till beredning.
Utifrån Örnsköldsviks kommuns storlek bör antalet röster som krävs för att förslaget
ska garanteras beredning inte ställas högre än 50 stycken och det antal dagar som ett
förslag ska ligga ute för att samla röster bör bestämmas till 90 dagar från publicering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett system där e-förslag publiceras för att
samtliga folkbokförda i kommunen ska ha möjlighet att rösta införs och att det förslag
som får 50 röster eller fler under en tidsperiod om 90 dagar är garanterad politisk
beredning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige överlämnar till
kommunstyrelsen att införa ett system för e-förslag i enlighet med beslutet.
Kommunstyrelsen ska även upprätta en organisation och riktlinjer samt marknadsföra
e-förslagen.
Beredning av e-förslagen
När ett e-förslag har fått tillräckligt med röster ska det lämnas för beredning och beslut
i den nämnd eller beslutande församling som är behörig att besluta i den fråga som
förslaget rör. Förslag som berör ärenden av principiell beskaffenhet eller som annars
av större vikt för kommunen ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.
Återrapportering ska ske årligen till kommunfullmäktige.
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Prövning av barnets bästa
Ärendet handlar om införande av e-förslag. Ett beslut av kommunfullmäktige bedöms
inte påverka barn och ungdomar, varken direkt eller indirekt, eftersom beslutet i sig
endast är ett formellt beslut som krävs för att kommunfullmäktige ska kunna införa
möjligheten för enskilda att lämna e-förslag. Vidare påverkas inte barns och
ungdomars möjlighet att framföra förslag eller idéer till förtroendevalda, då varken
möjligheten att lämna medborgarförslag har eller e-förslag föreslås ha någon
åldersgräns.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, Klf, uppdrag utifrån motion ”inför e-petitioner, för medborgarnas
skull” (M) och ”förbättrad dialog och ökat inflytande för medborgare” (C) daterat 4
juni 2021.
Motion ”Inför E-petitioner, för medborgarnas skull”, daterat 7 mars 2020.
Motion ”Förbättrad dialog och ökat inflytande för medborgare”, daterat 2 december
2019.
Kommunerna Gävles, Göteborg, Karlstads, Malmös och Norrtäljes respektive
hemsidor där det framgår hur de hanterar e-förslag.
Sveriges kommuner och regioners skrivelse ”projekt medborgardialog, E-förslag, steg
för steg” från 2014.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 4 juni 2021.
Arbetsutskottets § 125/2021.
Kommunstyrelsens § 160/2021.
Kommunstyrelsens behandling
Per Nylén (S) yrkar på att beslutssatserna två, tre och fyra stryks.
Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta
Andreasson (C) instämmer i yrkandet.

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-08-30

Blad nr

40 (90)

§ 187 (forts.)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett system där medborgare har möjlighet att
lämna e-förslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag ska upphöra i samband med
införandet av e-förslag.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, genom kommunledningsförvaltningen, att införa ett system för e-förslag i enlighet med beslutet. Det
ankommer också på kommunstyrelsen att upprätta en organisation och riktlinjer för eförslagen samt att marknadsföra möjligheten att lämna e-förslag.
-----
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§ 188 Avsiktsförklaring, Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld
(Kst/2021:429)
Ärendebeskrivning
Arbetet för jämställdhet och frihet från våld har de senaste åren intensifierats inom
kommunkoncernen, men även externt tillsammans med andra organisationer och
verksamheter. Det aktiva arbetet har lett till en vilja och ett behov av ett gemensamt
tydligt ställningstagande - ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld, där vi (före)bygger
bäst tillsammans.
Bakgrund
Kommunens vision är att vi bygger bäst tillsammans. 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt
nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för
65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och
glädje. För att nå visionen behövs krafttag för jämställdhet och att vi förebygger våld
tillsammans med andra aktörer. Kommunen är ytterst ansvarig för kommuninvånarnas
livsvillkor och har en särskild närhet till människors vardagsliv. Kommunens
verksamheter ska bidra till att skapa goda förutsättningar för alla medborgare - flickor
och pojkar, kvinnor och män och icke binära personer med olika bakgrunder.
I budgetförslagen inför 2021 samt 2022 har partierna på olika sätt uttryckt att de vill ha
ett tryggt Örnsköldsvik, vilket tyder på en politisk enighet i frågan. I budgetdirektivet
för 2021 framgår: ”Tillsammans med övriga aktörer i kommunen ska vi samverka för
att förebygga våld genom att aktivt delta i arbetet ”En kommun fri från våld”.
Jämställdhetsarbetet är även grundläggande i det våldsförebyggande arbetet.
Nämnderna ska under 2021 arbeta för att identifiera och analysera skillnader mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar och sätta mål för åtgärder”.
Även om Örnsköldsvik är en relativt trygg plats ska det inte förekomma våld alls.
Syftet med utvecklingsprojektet Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld – Vi förebygger
bäst tillsammans är att förstärka och föra in arbetssätt och metoder för våldspreventivt
arbete. Utvecklingsarbetet syftar också till att utveckla arbetssätt inom och mellan
aktörer för ett samordnat våldspreventivt arbete på flera arenor i lokalsamhället.
Arbetet tar sitt avstamp i aktuell kunskap och beprövad erfarenhet inom det
våldspreventiva fältet.
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Inom ramen för utvecklingsarbetet har en avsiktsförklaring tagits fram som deltagande
organisationer kan skriva under för att synliggöra att de jobbar våldspreventivt med
någon eller samtliga av de grundläggande förändringsidéerna: 1) Ökad kunskap och
medvetenhet om våld, 2) Utmana stereotypa, begränsande och destruktiva
genusnormer, 3) Aktivt åskådarperspektiv.
Avsiktsförklaringen relaterar till ett flertal kommunala och regionala styrdokument
bland annat: Policy för folkhälsa och social hållbarhet, CEMR-deklaration,
jämställdhetsstrategi, policy för trygghet och säkerhet, personalpolicy, länsstrategi för
arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Regionala
utvecklingsstrategin. Utöver dessa finns även fler styrdokument med kopplingar mot
frihet från våld och rätten till ett jämställt liv. Ovan nämnda styrdokument ha valts ut
då de ska genomsyra all verksamhet.
Utvecklingsarbetet samordnas av Örnsköldsviks kommun, Polisen och
Samordningsförbundet. Dialog har även förts med Rodret och det är möjligt och
välkommet att fler organisationer/aktörer vill skriva under.
Genom att underteckna avsiktsförklaringen markerar organisationen att
våldspreventivt arbete är angeläget och högt prioriterat.
Prövning av barnets bästa
En enkel prövning av barnets bästa är gjord och bedömningen är att förslag till beslut
på ett positivt sätt påverkar barn och unga. Viljan är att barn ska växa upp i jämställda
miljöer fria från våld.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 31 maj 2021.
Arbetsutskottets § 128/2021.
Kommunstyrelsens § 171/2021.
Arbetsutskottets behandling
Under arbetsutskottets behandling lämnar utvecklingsstrateg Sandra Johansson
kompletterande information.
Anna-Britta Åkerlind (C) yrkar på tillägg av ordet ”jämställda” i avsiktsförklaringens
tredje stycke, tredje mening. Meningen kommer då att lyda ”I jämlika och jämställda
miljöer…”. Per Nylén (S) instämmer i yrkandet.
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Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att tydliggöra kopplingen
mellan alkohol, andra droger och våld. Marie Buhr (V) instämmer i yrkandet och
tillägger att återremissen sker för att få en bred politisk förankring.
Carolina Sondell (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att uppdatera avsnittet
”Utvecklingsarbetets fokus” med sambandet mellan våld och alkohol.
Lars Näslund (M) instämmer i yrkandet och tillägger följande. En återremiss är rimlig
för att också återkomma i ärendet där man presenterar hur efterlevnad, vad man gjort
för konkreta insatser och märkbara förändringar. Det är av väsentlighet för att det inte
enbart ska bli en pappersprodukt utan också faktiskt bidra till förändring och ett
Örnsköldsvik fritt från våld.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att uppdatera avsnittet
”Utvecklingsarbetets fokus” med sambandet mellan våld och alkohol samt för att
tydliggöra hur arbetet ska återrapporteras.
-----
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§ 189 Utökade verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten
gällande området Nyänget och Paddal (Kst/2021:561)
Ärendebeskrivning
Sedan 2017 har Örnsköldsviks kommun beslutade styrdokument för VA-planering
(policy, strategi och riktlinjer). Tillsammans beskriver dokumenten hur
dricksvattenförsörjningen och spillvattenhanteringen i kommunen ska ordnas och
drivas, såväl inom som utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.
Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster framgår av 6 § i lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV):
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där det finns
konstaterade behov utifrån § 6 LAV. Inom verksamhetsområdet gäller LAV vilket
innebär såväl rättigheter som skyldigheter för både VA-huvudman och fastighetsägare.
VA-huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna med den
vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägaren är
avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger
från det att den juridiska förbindelsepunkten meddelas av VA-huvudmannen. En
vattentjänst kan vara försörjning av vatten, bortledande/hantering av spillvatten eller
bortledande av dagvatten/dränvatten.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde.
Kommunens beslut om vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet för VA är
ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten.
Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö i
befintlig eller blivande bebyggelse.
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I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om prioriteringsordning för de
områden som med stöd av VA-planeringsunderlaget pekats ut för utbyggnad av
allmänna vattentjänster. De prioriterade områdena är följande:
1. Nyänget/Paddal
2. Fjärdänget/Idbyn
3. Gullvik
Fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att genom arbetsgruppen för kommunens
VA-planering utreda omfattningen av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster
inom respektive område.
VA-planeringsgruppen föreslår ett utökande av verksamhetsområde för dricksvatten
och spillvatten i området Nyänget/Paddal enligt kartmaterial, se bilaga ”Förslag
verksamhetsområde Nyänget/Paddal”, och sammanställning över aktuella fastigheter,
se bilaga ”Förteckning över fastigheter”.
VA-planeringsgruppens överväganden
Föreslaget verksamhetsområde Nyänget/Paddal består av 109 fastigheter, varav
ungefär hälften är bostäder för permanentboende. Området är att betrakta som ett
omvandlingsområde där boendeformen stegvis övergår från fritidshus till permanenta
boenden. VA-planeringsgruppen bedömer att området som helhet utgör ett större
sammanhang. Obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område (avsett för
bebyggelse) ingår i föreslaget verksamhetsområde emedan obebyggda fastigheter
utanför detaljplanelagt område ej ingår.
Dricksvatten
VA-planeringsgruppen bedömer att det finns ett mindre behov men ändå en skyldighet
för kommunen att lösa dricksvatten i ett större sammanhang för området
Nyänget/Paddal.
I bedömningen av hälsomässiga behov har hänsyn tagits till närhet till friluftsbadplats
samt dricksvatten i enskilda vattenbrunnar. I Nyänget finns en av kommunens största
friluftsbadplatser som har relativt många besökare under sommarhalvåret. I Nyänget är
de flesta fastigheter anslutna till en vattenförening. Vattenföreningen har ett eget
ledningsnät som är anslutet till den allmänna vattenförsörjningen. I Paddal finns både
gemensamma och enskilda dricksvattenanläggningar. För de fastigheter som inte är
anslutna till vattenföreningens ledningsnät är kända kvalitetsbrister sådana som
kopplas till radon och järn. Några uppgifter om kvantitetsproblem har inte
framkommit.
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Spillvatten
VA-planeringsgruppen bedömer att det finns stora behov och en skyldighet för
kommunen att lösa spillvattenhanteringen i ett större sammanhang för området
Nyänget/Paddal.
I bedömningen av miljömässiga behov har hänsyn tagits till recipientstatus, närhet till
känslig recipient samt status på enskilda avloppsanläggningar. Recipienten för
området Nyänget/Paddal är Bäckfjärden, som anses vara en ekologiskt känslig
recipient. Den ekologiska statusen för recipienten är måttlig, vilket innebär att statusen
behöver förbättras. I databasen VattenInformationsSystem Sverige (VISS) framgår att
enskilda avlopp troligen har en betydande påverkan på aktuell status (tillsammans med
skogsbruk och jordbruk). Huvuddelen av bebyggelsen ligger inom 100 meters avstånd
från strandlinjen och området får därmed anses vara i omedelbar närhet till en känslig
recipient. Området Nyänget/Paddal inventerades under 2018. Av hundratalet
kontrollerade avloppsanläggningar var ungefär hälften i behov av åtgärder. Ett tjugotal
anläggningar var i behov av förbättringar och ytterligare ett tjugotal bedömdes vara
funktionsdugliga.
Dagvatten
Behov av att omhänderta dagvatten i ett större sammanhang bedöms inte föreligga
idag. Vid ändrade förutsättningar så kan en ny bedömning göras angående dagvatten.
Prövning av barnets bästa
Utifrån barnrättslagen som började gälla 1 januari 2020 ska en prövning av barnets
bästa göras inför alla ärenden.
VA-planeringsgruppen gör bedömningen att prövning av barnets bästa i aktuellt
ärende ska göras utifrån en enkel prövning.
Beslutet om utökande av verksamhetsområde syftar till att säkerställa att
vattenförsörjning och spillvattenhantering ordnas i ett långsiktigt hållbart perspektiv
med hänsyn till både människors hälsa och miljön. Bedömningen är att beslutet i detta
ärende inte har någon negativ påverkan på barn eller ungdomar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, 3 juni 2021
Förslag verksamhetsområde Nyänget/Paddal, 3 juni 2021
Förteckning över fastigheter VO Nyänget Paddal, 1 juni 2021
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Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021.
Arbetsutskottets § 129/2021.
Kommunstyrelsens § 172/2021.
Arbetsutskottets behandling
Kristin Ögren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottet efterfrågar till kommunstyrelsen, om möjligt, en översiktskarta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten i
enlighet med karta verksamhetsområde Nyänget/Paddal daterad 3 juni 2021 samt
förteckning över fastigheter verksamhetsområde Nyänget Paddal, daterad 1 juni 2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Olga Back (S) i handläggningen av detta ärende.
-----
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§ 190 Redovisning av kommunalt partistöd 2020 (Kst/2020:33)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 243/2018 behandlat frågan om ”Regler för
kommunalt partistöd”. Kommunfullmäktige har fastställt ett dokument daterat den 9
oktober 2018 som underlag för granskning av partiernas redovisning av partistödet.
Kommunledningsförvaltningens granskning och kommentarer
Kommunledningsförvaltningen har granskat de inkomna redovisningarna. Samtliga
partier har lämnat in redovisning/ granskningsintyg och alla har redovisat enligt den
blankett som ska följas.
Redovisningarna från partierna bedöms, efter kommunledningsförvaltningens
granskning, att uppfylla de krav som ställs enligt ”Regler för kommunalt partistöd”.
Förvaltningen kan dock se visst behov av instruktioner till blanketten angående vilken
information som önskas under respektive rubrik.
Prövning av barnets bästa
Ärendet är en redovisning från respektive parti i kommunfullmäktige hur de har använt
tilldelat partistöd. Beslutet medför ingen åtgärd och bedöms inte påverka barn och
ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av barnets bästa
genomförs.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021.
Arbetsutskottets § 131/2021.
Kommunstyrelsens § 173/2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner 2020 års redovisning för kommunalt partistöd.
-----
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§ 191 Årsredovisning och revisionsberättelse
Kollektivtrafiksmyndigheten 2020 (Kst/2020:761)
Ärendebeskrivning
De av regionfullmäktige utsedda revisorerna, har överlämnat Revisionsrapport 2020
daterad till den 1 april 2021, avseende den verksamhet som bedrivits i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Syftet med
granskningen har varit att, utifrån en grundläggande granskningsinsats, bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorernas bedömning
Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt
sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Möjligheterna att nå målen har
samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. Detsamma gäller förbundets
ekonomi som revisorerna, med dessa omständigheter i beaktan, sammantaget bedömer
har bedrivits på ett från i huvudsak ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av
skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. De noterar i övrigt en osäkerhet gällande engångsersättningar till
trafikföretag. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen i huvudsak har varit
tillräcklig med undantag för hanteringen av de skuldförda bidragen, vilka
kommenterats ovan. Vi anser även att det är en brist att beslut om förstärkt uppsikt inte
har fattats.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda medlemmarna i densamma.
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Prövning av barnets bästa
Ärendet avser ett godkännande av årsredovisningen för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndighet 2020. Beslutet som sådant medför ingen åtgärd och bedöms
inte påverka barn och ungdomar. Någon ytterligare prövning av barnets bästa har
därför inte gjorts.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen noterar det brister som revisionerna har
uppmärksammat, samt noterar att de underlag som kommunledningsförvaltningen
behöver för att upprätta ett beslutsförslag har skickats till kommunen först efter
påminnelse.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2 juni 2021.
Arbetsutskottets § 132/2021.
Kommunstyrelsens § 174/2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mikael Malmén (S) och Andreas Jansson (C) i
handläggningen av detta ärende.
-----
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§ 192 Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet i
Örnsköldsvik 2020 (Kst/2021:352)
Ärendebeskrivning
Årsredovisning, revisionsgranskning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik för år 2020 har kommit in. Revisorerna
bedömer att sammantaget har styrelsen i Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Räkenskaperna
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål som är uppställda enligt förbundsordningen och
verksamhetsplanen. Årsredovisningen bedöms ha upprättats i enlighet med god
redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.
Styrelsens årsredovisning för 2020 redogör för det gångna årets verksamhet, inklusive
en rapportering om utfallet för de verksamheter som förbundet har finansierat.
Förbundet har i april 2020 upprättat en risk- och väsentlighetsanalys. I december 2019
genomförde styrelsen en översyn av internkontrollplanen från 2016. Dock framgår inte
av internkontrollplan eller protokoll att översyn är genomförd eller att styrelsen
formellt har beslutat om att anta internkontrollplan för 2020.
Samordningsförbundet har i sin verksamhetsplan för 2020 satt upp både övergripande
verksamhetsmål och mål för varje insats. Även om verksamhetsmålen ligger i linje
med gällande lagstiftning har bara hälften mätbara indikatorer. Indikatorerna saknar
dock målvärde och bedömningsintervall och därmed blir måluppfyllelsen svårbedömd.
Förbundet har upprättat en delårsrapport men lämnar ingen prognos för måluppfyllelse
för verksamhet och ekonomi. I granskningen noterar revisorerna att det finansiella mål
som tas upp i årsredovisningen är mer utvecklat än målet i verksamhetsplanen och att
styrelsens bedömning att det finansiella målet är uppnått inte är underbyggt av tydlig
analys.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna styrelsen att:
• Vidareutveckla mätbara mål och mått.
• Upprätta en delårsrapport som ger en prognos för måluppfyllelse, verksamhet och
ekonomi.
• Formellt fatta beslut om att anta internkontrollplan inför varje verksamhetsår.
• Säkerställa att finansiella mål i verksamhetsplan och årsredovisning överensstämmer
samt att redovisning för måluppfyllelse underbyggs av tydlig analys.
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§ 192 (forts.)
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Prövning av barnets bästa
Ärendet är en årsredovisning för Samordningsförbundet. Förslaget innebär att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter och
ersättare för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Beslutet medför ingen åtgärd och
bedöms inte påverka barn och ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare
prövning av barnets bästa genomförts.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 1 juni 2021.
Arbetsutskottets § 133/2021.
Kommunstyrelsens § 175/2021.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Örnsköldsvik 2020.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i
Örnsköldsvik och enskilda ledamöter och ersättare med hänvisning till
revisionsberättelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Carolina Sondell (S), Jan-Olov Häggström (S) och Johnny
Eriksson (V) i handläggningen av detta ärende.
-----
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§ 193 Motionssvar, upphäv beslutet att montera ned kommunens
lekparker (M) (Kst/2021:198)
Ärendebeskrivning
En motion med rubriken ”Upphäv beslutet om att montera ner kommunens lekparker”
har den 22 februari 2021 lämnats till kommunfullmäktige. Motionen har lämnats av
Lars Näslund (M), Jeanette Karlsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Anita Danielsson
(M), Kf § 82/2021. Kommunfullmäktige har lämnat över motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har behandlats av kommunstyrelsen under
§ 155/2021.
Motionen
Motionärerna har kommit fram till att samhällsbyggnadsnämndens beslut från den 23
april 2020 om att avveckla 34 lekparker mellan år 2020 och 2023 med anledning av
besparingsskäl var ogenomtänkt och felaktigt. Motionärerna framför bl.a. följande.
Studier visar att fysisk aktivitet leder till ökad inlärningsförmåga och lekparker skapar
mötesplatser för såväl barn och ungdomar som föräldrar. Därutöver ifrågasätter de om
beslutet är förenligt med gällande lagstiftning och regeringens syn på barnens
rättigheter.
I motionen lämnas följande förslag
- Stoppa nedläggningen av lekparkerna i Örnsköldsviks kommun genom att upphäva
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 23 april 2020 § 68 om minskning av antalet
lekplatser för att få budget i balans.
Återkallelse av motion
Motionärerna har i skrivelse daterad 18, 19, 23 samt 30 augusti 2021 återkallat
motionen ”Upphäv beslutet att montera ned kommunens lekparker” (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avskriver motionen ”Upphäv beslutet att montera ned
kommunens lekparker” (M).
-----
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§ 194 Motionssvar, gör skoterlivet mer tillgängligt genom
transportleder från förbudsområdet (C) (Kst/2021:132)
Ärendebeskrivning
En motion med rubriken ”gör skoterlivet mer tillgängligt genom transportleder från
förbudsområdet” har lämnats in till kommunfullmäktige av Annica Långvall (C),
Björn Olsson (C) och Andreas Jansson (C). Förslaget behandlades i kommunfullmäktige under § 47/2021, den 22 februari 2021. Kommunfullmäktige har
överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter,
genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Ärendet
behandlades i samhällsbyggnadsnämnden under §118/2021 och i kultur- och
fritidsnämnden under §34/2021.
Motionen
Motionärerna skriver att Örnsköldsvik är en friluftskommun med ett omfattande
skoterförbudsområde som täcker in centrala Örnsköldsvik, Gullänget, Ås, Gene,
Domsjö, Järved och Arnäsvall. För skoteråkare inom detta område krävs att skoter
transporteras ut från förbudsområdet innan färden kan börja. Det medför i regel att
skotern ska lastas på vagn och köras med bil som sedan behöver parkeras.
Motionärerna föreslår följande.
 Att Örnsköldsviks kommun uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda
möjligheten att tillskapa skotertransportleder från skoterförbudsområdet i
Örnsköldsvik, som möjliggör för snöskotrar att färdas till skoterled utanför
förbudsområdet.
 Att utreda om lokala trafikföreskrifter bör förändras för att möjliggöra att
snöskotrar färdas i begränsad hastighet längs väg, för att nå närmaste
skotertransportled.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Den inkomna motionen har diskuterats inom kultur- och fritidsavdelningen men också
vid kommunens skotersamordningsgrupps möten den 29 mars 2021 och den 14 april
2021.
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§ 194 (forts.)
Kommunens skotersamordningsgrupp, som bland annat genomförde arbetet med
tankleden i Kroksta, består av representanter från Nolaskogs Skoterklubb, polisen i
Örnsköldsvik, kultur- och fritidsavdelningen, bygg- och miljöavdelningen samt trafikoch parkavdelningen.
Både samhällsbyggnadsförvaltningen och Skotersamordningsgruppen är positiva till
det motionärerna föreslår i motionen men med erfarenheterna från arbetet med
tankleden så vet man att motionärernas förslag kommer att kräva resurser i form av
ekonomi och personal samt tid för att kunna genomföra det omfattande
utredningsarbete som motionen kräver. Det behövs resurser för att kunna undersöka
om det är möjligt att tillskapa fler skotertransportleder (så kallade matarleder) inom
centralorten som samtidigt uppfyller gällande lagstiftningar men också kraven på
bibehållen eller förbättrad trafiksäkerhet, miljöaspekter, övervakning, friluftsliv med
mera.
Ett utredningsarbete enligt motionärernas förslag behöver med erfarenheten från
tidigare projekt med tankleden innehålla följande:
 Att undersöka om gränserna för nuvarande skoterförbudsområde ska vara kvar,
förändras eller tas bort. Om det blir fler skoterleder som undantas från
skoterförbudsområdet så kan detta bidra till att syftet med förbudsområdet och
dess gränser förloras och blir överflödiga. Politiska beslut kan därför behöva tas
gällande inriktning och ställningstagande för hur snöskoterkörning inom
Örnsköldsviks centralort ska se ut framgent och i förhållande till gällande,
pågående och framtida planer inom kommunen.
 Att undersöka om liknande arbete har genomförts i andra kommuner och ta del
av deras erfarenheter kring vad som har fungerat bra och mindre bra.
 Att samordna arbetet med Länsstyrelsen och Trafikverket.
 Att markägare kommer att behöva tillfrågas och slutas avtal med.
 Att informera om vilka krav som gäller vid användandet av matarlederna och
vad konsekvenserna blir om regleringen av dessa inte efterlevs och om det
förekommer olovlig körning utanför dessa leder.
 Att Nolaskogs Skoterklubb kan behöva undersöka möjligheten att både
underhålla och sköta driften på de nya tillfartslederna.
 Att polisen i Örnsköldsvik kan behöva undersöka möjligheten hur
övervakningen för skoterkörning inom vår kommun kan göras på bästa och
mest effektiva sätt.
 Att miljö- och hälsoenheten kan behöva undersöka så att inte gällande
lagstiftning och miljökrav inom känsliga miljö- och naturområden åsidosätts.
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§ 194 (forts.)
 Att kultur- och fritidsavdelningen kan behöva utökade ekonomiska medel för
ledunderhållskostnader samt att undersöka så att utökad skotertrafik inte gör att
andra viktiga stråk för friluftsliv och rekreationsområden åsidosätts.
 Att trafik- och parkavdelningen kan behöva undersöka att trafiksäkerheten
längs de kommunalägda gatorna bibehålls samt att regelefterlevnaden gällande
olika trafiklagstiftningar efterföljs, eftersom det i några av dessa lagstiftningar
redan finns reglerat vad det är som gäller vid skoterkörning. Lokala
trafikföreskrifter som reglerar skoterkörningen inom Örnsköldsviks kommun
kommer att behöva skrivas och publiceras av trafik- och parkavdelningen i den
rikstäckande databasen för lokala trafikföreskrifter efter
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Trafik- och parkavdelningen kan behöva
utökade ekonomiska medel för drift- och underhållsarbeten, exempelvis
siktröjning och bortforsling av vegetation och snöupplag, uppsättning och
underhåll av vägmärken med mera i anslutningspunkterna mellan våra
kommunägda gator och korsande matarleder för snöskoter.
Kontakt angående motionen har den 16 april 2021 tagits med två av förslagsställarna
Annica Långvall (C) och Andreas Jansson (C).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen ”Gör
skoterlivet mer tillgängligt genom transportleder från förbudsområdet”.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över befintligt
skoterförbudsområde i Örnsköldsviks centralort för att utreda möjligheten till att skapa
skoterleder, så kallade matarleder, från bostadsområden samt skriva lokala
trafikföreskrifter som reglerar detta.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen ”gör
skoterlivet mer tillgängligt genom transportleder från förbudsområdet”.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över befintligt
skoterförbudsområde i Örnsköldsviks centralort, se över möjligheten att skapa
skoterleder, så kallade matarleder, från bostadsområden samt skriva lokala
trafikföreskrifter som reglerar detta.
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§ 194 (forts.)
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare kommentarer i ärendet.
Prövning av barnets bästa
Ärendet gäller en motion om att göra skoterlivet mer tillgängligt genom transportleder
från förbudsområde. Beslutsförslaget innebär att kommunfullmäktige beslutar om en
utredning på området. Detta beslut bedöms inte ha någon påverkan på barn och
ungdomar. Med hänsyn till det har ingen ytterligare prövning av barnets bästa
genomförts.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 26 maj 2021.
Arbetsutskottets § 122/2021.
Kommunstyrelsens § 156/2021.
Kommunstyrelsens behandling
Anna-Lena Lindberg (C) yrkar bifall till motionen i enlighet med arbetsutskottets
förslag. Kristin Ögren (S) instämmer i yrkandet.
Michael Carlsson (V) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och går direkt till omröstning.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att bifalla Anna-Lena Lindbergs (C) yrkande om bifall till motionen.
Nej-röst för att bifalla Michael Carlssons (V) yrkande om avslag till motionen.
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§ 194 (forts.)
Omröstningsresultat
13 ja-röster

Per Nylén (S), Anna-Belle Strömberg (S), Marcus Sellgren (S),
Kristin Ögren (S), Mattias Öberg (S), Anna-Karin Sjölund (S),
Kazim Karkan (S), Anna-Lena Lindberg (C), Margareta
Andreasson (C), Lars Näslund (M), Hanna Sydhage (KD),
Jarl-Erik Smeds (M) och Annica Jonsson (M)

1 nej-röst

Michael Carlsson (V)

1 avstår

Gösta Nordberg (SD)

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunfullmäktiges behandling
Göran Wåhlstedth (V) yrkar avslag till motionen. Bo Ekeborg (SD) och Jarl-Erik
Smeds (M) instämmer i yrkandet.
Per Nylén (S) yrkar bifall till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Annica Långvall (C), Kristin Ögren (S), Lars Näslund (M), Annica Jonsson (M) och
Zenitha Nordfjell (S) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och går direkt till omröstning.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att bifalla Per Nyléns (S) yrkande om bifall till motionen.
Nej-röst för att bifalla Göran Wåhlstedths (V) yrkande om avslag till motionen.
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§ 194 (forts.)
Omröstningsresultat
50 ja-röster
9 nej-röster
2 frånvarande
Se bifogad omröstningslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen ”Gör skoterlivet mer tillgängligt genom
transportleder från förbudsområdet” (C).
Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden att se över befintligt skoterförbudsområde i Örnsköldsviks
centralort för att utreda möjligheten till att skapa skoterleder, så kallade matarleder,
från bostadsområden i Örnsköldsviks centralort samt utreda vilka lokala
trafikföreskrifter som reglerar detta.
Reservation
Göran Wåhlstedth (V), Gunnar Eklöf (V), Marie Buhr (V), Johnny Eriksson (V),
Cecilia Wendt (V) och Bo Ekeborg (SD) reserverar sig mot beslutet.
-----
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Omröstningslista § 194, Motionssvar, gör skoterlivet mer tillgängligt genom
transportleder från förbudsområdet (C)
Birgith Johansson, ordf. (S)
Per Nylén (S)
Agneta Alenius–Madsen (S)
Jim Sundelin (S)
Carolina Sondell (S)
Kristin Ögren (S)
Frat Kandemir (S)
Kazim Karkan (S)
Marcus Sellgren (S)
Anna Sundberg (S)
Mikael Malmén (S)
Jennifer Lundqvist (S)
Zenitha Nordfjell (S)
Mattias Öberg (S)
Olga Back (S)
Jan Lindstedt (S)
Anna–Karin Sjölund (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Anna–Britta Åkerlind (C)
Andreas Jansson (C)
Bruno Byström (C)
Margareta Andreasson (C)
Bertil Jonsson (C)
Mats Kjellson (C)
Marielle Hagström (C)
Svante Lundberg (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Lars Näslund (M)
Annica Jonsson (M)
Johannes Nordin (M)
Anita Danielsson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningslista § 194, forts.
Lars Eidenvall (KD)
Göran Brorsson (KD)
Maria Gulliksson (KD)

Ja
Ja
Ja

Ulrika Karlsson (S)
Hans Gidlund (S)
Leif Lindholm (S)
Maria Gröndahl (S)
Susanne Silverkraft (S)
Mustafa Acar (S)
Torbjörn Vestman (S)
Lena Kvarnström (S)
Therese Häggquist (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Liisi Hägglund (C)
Henrik Hägglund (C)
Gunilla Kallin (C)
Andre Eklöf (C)
Annica Långvall (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Jeanette Karlsson (M)
Maud Gustavsson (M)

Ja
Ja

Lennart Eriksson (KD)
Joseph Daibess (KD)

Ja
Ja

Gösta Nordberg (SD)
Arne Lindberg (SD)
Bo Ekeborg (SD)

Nej
Nej
Nej

Göran Wåhlstedth (V)
Marie Buhr (V)
Gunnar Eklöf (V)
Jarl–Erik Smeds (M)
Johnny Eriksson (V)
Cecilia Wendt (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 195 Motionssvar, utred hur avsaknad av digital media försvårar vid
kommunikation med kommunens myndigheter (KD)
(Kst/2019:384)
Ärendebeskrivning
En motion med rubriken ”Utred hur avsaknad av digital media försvårar vid
kommunikation med kommunens myndigheter” har lämnats in till kommunfullmäktige
och ärendet hanterades under § 112/2019, den 27 maj 2019. Motionen har
undertecknats av Ulla-Britt Sundin (KD). Kommunfullmäktige överlämnade ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen
Motionären framlägger att det finns människor som marginaliseras eftersom de inte
har möjlighet att använda sig av digitala funktioner. Det kan handla om nyanlända,
äldre ensamma personer (som inte har någon anhörig som kan hjälpa dem), människor
med olika slags funktionsvariationer med flera. För att kunna ta till sig av den service
som erbjuds inom kommunen eller andra samhällsaktörer krävs ofta tillgång till dator
eller mobiltelefon. Dessa hjälpmedel innebär att man måste kunna hantera dem rent
fysiskt, vilket kan vara svårt när fingrarna är stela och synen försämrats. Dessutom ska
man komma ihåg alla lösenord och/eller ha tillgång till BankID för att klara av detta.
Allt detta sammantaget utgör hinder för många och en ännu starkare marginalisering.
Vårt samhälle måste bli mer inkluderande där också ovannämnda kategorier kan ta del
av samhällets tjänster.
Motionären föreslår
- Att kommunen utreder i vilken mån personer som saknar tillgång till digitala
media har svårt att kommunicera med kommunala myndigheter
- Att kommunen snarast avhjälper dessa problem om utredningen kommer fram
till att ovanstående stämmer
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Nästan alla i Sverige använder internet, men många behöver hjälp för att använda
digitala tjänster. De som står utanför är oftare äldre, lever på landsbygden och tillhör
hushåll med låga inkomster, visar Internetstiftelsens delrapport av undersökningen
”Svenskarna och internet”.
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§ 195 (forts.)
I takt med samhällets och kommunens digitalisering är det viktigt att erbjuda
tillgängliga e-servicelösningar. Att en del av medborgarna inte är fullt digitalt
delaktiga är även en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Samtidigt är det ett mål att
öka användningen av digitala kanaler och därigenom höja effektiviteten och nyttan i
gjorda investeringar. En av effekterna vid en lyckad digitalisering är att verksamheten
kan frigöra mer tid för komplicerade ärenden men även öka kvalitén i kontakten med
medborgaren.
Det finns redan undersökningar som ger en bild om hur det digitala utanförskapet ser
ut och vilka konsekvenser det kan ge. De utgör en del av underlaget vid kommunens
digitala verksamhetsutveckling. Det pågår även flera aktiviteter för digital inkludering
i kommunen och tillsammans med andra kommuner i länet.
Under hösten 2021 kommer Kommunens Digitala bokbuss att rulla ut. Där kan
medborgare bland annat kunna få hjälp med personliga digitala verktyg. Ett annat
initiativ är ansökan om att inrätta ett DigidelCenter i kommunen. På ett DigidelCenter
kan kommunens invånare få stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.
För de medborgare som önskar personlig service är kommunens kontaktcenter en
kanal in i den kommunala organisationen.
I och med detta anser kommunledningsförvaltningen att motionärens intentioner
uppfylls till stor del.
Prövning av barnets bästa
Ungdomar har god tillgång till digitala media visar undersökning ”Svenskarna och
Internet”. Den visar att 100 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna använder
internet. 100 procent av alla som studerar använder internet. 100 procent av 12–15åringarna tittar på Youtube. Samtidigt lyfter undersökningen fram risken av ett digitalt
utanförskap. Det är vanligare att inte använda internet dagligen bland de som bor i
landsbygd, har lägre hushållsinkomst eller lägre utbildning och att de som inte
använder internet dagligen känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället.
Utifrån ovanstående bedöms förslaget endast ge minimal påverkan för barn och
ungdomar.
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§ 195 (forts.)
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2021.
Arbetsutskottets § 123/2021.
Kommunstyrelsens § 157/2021.
Arbetsutskottets behandling
Under arbetsutskottets behandling lämnar digitaliseringschef Jens Danielsson
kompletterande information.
Arbetsutskottet efterfrågar en återkoppling till kommunstyrelsen angående
kommunens arbete med digital inkludering.
Kommunfullmäktiges behandling
Lars Eidenvall (KD) yrkar bifall till motionen.
Per Nylén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och går direkt till omröstning.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att bifalla Per Nyléns (S) yrkande på kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för att bifalla Lars Eidenvalls (KD) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
47 ja-röster
12 nej-röster
2 frånvarande
Se bifogad omröstningslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 195 (forts.)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen ”Utred hur avsaknad av digital media
försvårar vid kommunikation med kommunens myndigheter” (KD) är besvarad genom
beskrivningen av kommunens pågående arbete med digital inkludering.
Reservation
Lars Eidenvall (KD) och Lars Näslund (M) reserverar sig mot beslutet.
-----
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Omröstningslista § 195, Motionssvar, utred hur avsaknad av digital media
försvårar vid kommunikation med kommunens myndigheter
Birgith Johansson, ordf. (S)
Ja
Per Nylén (S)
Ja
Agneta Alenius–Madsen (S)
Ja
Jim Sundelin (S)
Ja
Carolina Sondell (S)
Ja
Kristin Ögren (S)
Ja
Frat Kandemir (S)
Ja
Kazim Karkan (S)
Ja
Marcus Sellgren (S)
Ja
Anna Sundberg (S)
Ja
Mikael Malmén (S)
Ja
Jennifer Lundqvist (S)
Ja
Zenitha Nordfjell (S)
Ja
Mattias Öberg (S)
Ja
Olga Back (S)
Ja
Jan Lindstedt (S)
Ja
Anna–Karin Sjölund (S)
Ja
Anna–Britta Åkerlind (C)
Andreas Jansson (C)
Bruno Byström (C)
Margareta Andreasson (C)
Bertil Jonsson (C)
Mats Kjellson (C)
Marielle Hagström (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Annica Jonsson (M)
Johannes Nordin (M)

Ja
Ja

Göran Wåhlstedth (V)
Marie Buhr (V)
Gunnar Eklöf (V)

Ja
Ja
Ja

Ulrika Karlsson (S)
Hans Gidlund (S)

Ja
Ja
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Omröstningslista § 195, forts.
Leif Lindholm (S)
Maria Gröndahl (S)
Susanne Silverkraft (S)
Mustafa Acar (S)
Torbjörn Vestman (S)
Lena Kvarnström (S)
Therese Häggquist (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Liisi Hägglund (C)
Henrik Hägglund (C)
Gunilla Kallin (C)
Andre Eklöf (C)
Annica Långvall (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Jarl–Erik Smeds (M)
Maud Gustavsson (M)

Ja
Ja

Johnny Eriksson (V)
Cecilia Wendt (V)

Ja
Ja

Svante Lundberg (C)

Nej

Lars Näslund (M)
Anita Danielsson (M)

Nej
Nej

Lars Eidenvall (KD)
Göran Brorsson (KD)
Maria Gulliksson (KD)

Nej
Nej
Nej

Gösta Nordberg (SD)
Arne Lindberg (SD)
Bo Ekeborg (SD)

Nej
Nej
Nej

Jeanette Karlsson (M)

Nej

Lennart Eriksson (KD)
Joseph Daibess (KD)

Nej
Nej
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Blad nr

68 (90)

§ 196 Interpellationssvar, vad ligger bakom den markanta ökningen
av arbetsskador inom kommunal verksamhet? (C)
(Kst/2021:534)
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Marielle Hagström (C) och Annica
Långvall (C) en interpellation till daterad 21 maj 2021 till kommunstyrelsens vice
ordförande Anna-Belle Strömberg (S) angående vad som ligger bakom den markanta
ökningen av arbetsskador inom kommunal verksamhet.
Interpellationen
I interpellationen ställer Marielle Hagström (C) och Annica Långvall (C) följande
frågor.
 Hur kommer det sig att vi ser en sådan markant och oroande ökning av
arbetsskador inom kommunen?
 Vilka eventuella åtgärder har satts in, eller kan/ska sättas in, för att förebygga och
hantera de problem eller brister som föranlett ökningen?
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 155/2021 beslutat att de emotser svar på
interpellationen vid nästa sammanträde. Kommunfullmäktige har under § 155/2021
beslutat att interpellationsdebatten sker vid nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet besvarar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S)
interpellationen genom överlämnande av Anna-Belle Strömbergs (S)
interpellationssvar daterat den 16 juni 2021.
I den följande debatten deltar Per Nylén (S), Annica Långvall (C) och Marie Buhr (V).
Kommunfullmäktiges beslut
Sedan ordförande förklarat debatten avslutad och interpellationen besvarad beslutar
kommunfullmäktige att frångå ärendet.
-----
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Blad nr

69 (90)

§ 197 Medborgarförslag, turist-/friluftscentral Köpmanholmen
(Kst/2021:624)
Ett medborgarförslag daterat 26 juni 2021 om turist-/friluftscentral i Köpmanholmen
har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver att Höga Kusten under de senaste åren har varit en av
Sveriges snabbast växande destinationer och sedan 2010 har antalet gästnätter ökat
med 59 procent. En attraktiv plats ökar också chanserna för inflyttning,
entreprenörsanda och ett stärkt näringsliv. För att utvecklingen de kommande åren ska
vara fortsatt gynnsam och långsiktigt hållbar krävs samsyn och en gemensam
inriktning. Vidare skriver förslagsställaren att kommunen i dagsläget driver en
friluftscentral i Själevad (Naturrastplats Moälven). Förslagsställaren föreslår att det
skapas något liknande i Köpmanholmen, en Turistcentral. En alternativ placering är
pråmplatsen vid Sanningssundet. Med lärdom och erfarenhet från rastplatsen vid
Moälven kan det bli något bra och attraktivt.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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70 (90)

§ 198 Medborgarförslag, slopad avgift hos Övik Energi för
småskaliga inmatningsabonnemang (Kst/2021:625)
Ett medborgarförslag daterat 25 juni 2021 om att slopa avgift som småskaliga
inmatningsabonnemang har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver att det finns många i kommunen som installerat och kommer
installera solceller på sina fastigheter. Dagens avgifter baseras på att man måste köpa
mer el än man producerar så kallad microproducent. Detta innebär t.ex. att om vädret
är gynnsamt ett år så kommer jag producera mer el än jag förbrukar och jag blir på
nettoproducent med höga avgifter från Övik Energi. Det lönar sig i dessa fall att jag
stänger av mina solceller för att inte drabbas av dessa avgifter i förekommande fall.
Förslagsställaren önskar att Övik Energi tar bort denna begränsning och avgift såsom
till exempel Mälardalens Energi gjort och därmed också gynnar en fortsatt satsning på
förnyelsebara elkällor och ökar miljöprofilen för Öviks kommun. Konkret så är
förslaget att inmatningar som understiger 30 000 kWh per år (samma gräns som
skatteavdraget) inte ska omfattas av avgifter för produktionsabonnemang.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
-----
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§ 199 Medborgarförslag, världsarvsmuseum Höga Kusten i
Köpmanholmen (Kst/2021:626)
Ett medborgarförslag daterat 24 juni 2021 om världsarvsmuseum Höga Kusten i
Köpmanholmen har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver att det inte finns något nationellt geologiskt museum. Höga
kusten blev världsarv på grund av sin världsunika landhöjningsgeologi.
Köpmanholmen är därför en bra plats att skapa ett nationellt geologiskt museum.
Köpmanholmen har genomgått en förändring från brukssamhälle/industriort till något
som är svårt att definiera. Industrier saknas och ”gamla” planer och idéer bromsar
utvecklingen. I anslutning och omkring Köpmanholmen finns Världsarvet Höga
Kusten/Kvarkens skärgård, Skuleskogens nationalpark, Hummelviks och Balesuddens
naturreservat. Skärgårdstrafiken till öarna i Höga Kustens skärgård utgår från
Köpmanholmen. Förslagsställaren skriver att det finns mark och möjligheter i
Köpmanholmen och föreslår att Örnsköldsviks kommun tar initiativet till etablering av
det Världsarvsmuseum som idag saknas.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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72 (90)

§ 200 Medborgarförslag, nöjescentrum i centrala Örnsköldsvik
(Kst/2021:649)
Ett medborgarförslag daterat 11 juni 2021 om nöjescentrum i centrala Örnsköldsvik
har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår ett större aktivitetshus/nöjescentrum med en inbjudande
restaurangdel i kärnan av Örnsköldsvik. Tanken här är att alla vänner och eller familj
ska kunna umgås och ha kul tillsammans. Det ska finnas en gemensam mötesplats i
denna lokal och även mat samt dryck, vilket tillgodoses mot en kostnad. Det kan vara
möjligt att köpa ett dagspass alternativt månads- eller årspass för att få full tillgång till
alla nöjen. Exempel på aktiviteter kan vara biljard, flipperspel, inlines, pingis, VR,
klättervägg, hoppborg, sällskapsspel eller sportmuseum.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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§ 201 Medborgarförslag, havspool och kallbadhus, Köpmanholmens
havsbad (Kst/2021:650)
Ett medborgarförslag daterat 12 juli 2021 om havspool och kallbadhus vid
Köpmanholmens havsbad har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Som ett led att skapa besöksmål och utveckla turismen i den norra delen av Höga
Kusten med Köpmanholmen som basort föreslår förslagsställaren följande.
 Köpmanholmens Havsbad kompletteras med en havspool liknande den som
finns på Fide, Gotland. Dessutom skapas ett kallbadhus som skulle bli det enda
i Norrland.
 Örnsköldsviks kommun tar initiativet till denna satsning tillsammans med
Region Västernorrland, Bygdsam Nätradalen, Köpmanholmens
Samhällsförening och eventuella privata intressenter.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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§ 202 Medborgarförslag, lekpark för större barn (Kst/2021:663)
Ett medborgarförslag daterat 22 juli 2021 om lekpark för större barn har lämnats in till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver att kommunen under många år tagit bort mindre lekparker
och i stället byggt färre men större lekparker som är väldigt fina. Parkerna är för
tråkiga för äldre barn och det finns inga utmaningar för dem. I tider när stillasittande
och skärmanvändande tar över mer vill förslagsställaren se att det finns mer att göra
för äldre barn.
Förslagsställaren föreslår att det byggs några fler utmanande lekredskap vid någon av
de stora befintliga lekparkerna, t.ex. i centrala Örnsköldsvik eller i Järved där det finns
mycket utrymme i skogen. Det kan t.ex. finnas höghöjdsbana fast på marknivå, ett
stort klätterträd, längre rutschkanor, en karusell där man sitter på hägnande sitsar, mer
spännande klättergrejor eller en lång linbana. Lekutrustningen ska vara anpassad till
mellanåldern och något som utmanar och ger spänning åt äldre barn.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden
för handläggning.
-----
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§ 203 Medborgarförslag, hundträning och rastgårdar (Kst/2021:666)
Ett medborgarförslag daterat 31 juli 2021 om hundträning och rastgårdar har lämnats
in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att slingan Husbyvägen kommer till användning och skriver
att där finns det idealiska förhållanden för att bedriva träning av hundar utan koppel.
Det finns både stora träd, dungar och buskage som passar bra för t.ex. spårning.
Eftersom miljön är varierande är det även bra för inkallelseträning. Förslagsställaren
föreslår att ytan stängslas in och delas upp i en till två rastgårdar och en större
inhägnad för träning. Det skulle säkerligen inte bara vara populärt för boende i Husum
utan göra att fler lockas till platsen.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden
för handläggning.
-----
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§ 204 Medborgarförslag, fler redskap för barn vid Hörnsjöns utegym
(Kst/2021:673)
Ett medborgarförslag daterat 10 augusti 2021 om fler redskap för barn vid Hörnsjöns
utegym har lämnats in till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslaget föreslås kommunen att lägga till några redskap där dimensioner
på stänger/handtag och vikter som är anpassade för barn. Det skulle uppmuntra och
möjliggöra familjeträning och träning för fler vid detta fina gym.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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77 (90)

§ 205 Fyllnadsval, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
(Kst/2021:551)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 157/2021 godkänt Margareta Andreassons (C)
avsägelse som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och förrättat fyllnadsval.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Håkan Gunnarsson (C) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
-----
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§ 206 Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i kultur- och fritidsnämnden
(Kst/2021:635)
Ärendebeskrivning
Therese Elg (SD) har i skrivelse daterad 22 juni 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Therese Elgs (SD) avsägelse från uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Jan Kärnebro (SD) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
-----
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§ 207 Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige (Kst/2021:678)
Ärendebeskrivning
Roger Näslund (M) har i skrivelse daterad 16 augusti 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Roger Näslunds (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till länsstyrelsen för genomförandet av en ny
sammanräkning för utseendet av ny ledamot i kommunfullmäktige.
-----
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§ 208 Avsägelse och fyllnadsval, 1:e vice ordförande och ledamot i
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning,
myndighetsnämnden och Stiftelsen Nätterlunds minnesfond,
kommunalråd samt ordförande och ledamot i
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation, landsbygdsgruppen,
planeringsgruppen för översiktlig planering, ledamot i
förtroenderådet, kommunfullmäktiges valberedning,
kommunförbundet Västernorrlands styrelse, forum för
Kompetensförsörjning, Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland, Rodret i Örnsköldsvik AB, Stiftelsen ITHInstitutionen för tillämpad hydraulik, Tjänstecentrum i
Örnsköldsvik AB, Överförmyndarnämnd gemensam
Umeåregionen samt ersättare i Natur- och friluftsråd
(Kst/2021:648)
Ärendebeskrivning
Anna-Belle Strömberg (S) har i skrivelse daterad 9 juli 2021 avsagt sig uppdraget som
1:e vice ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden,
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning,
myndighetsnämnden och Stiftelsen Nätterlunds minnesfond, kommunalråd samt
ordförande och ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation,
landsbygdsgruppen, planeringsgruppen för översiktlig planering.
Anna-Belle Strömberg (S) har i samma skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
förtroenderådet, kommunfullmäktiges valberedning, kommunförbundet
Västernorrlands styrelse, forum för Kompetensförsörjning, Regionala
Samverkansrådet i Västernorrland, Rodret i Örnsköldsvik AB, Stiftelsen ITHInstitutionen för tillämpad hydraulik, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB,
Överförmyndarnämnd gemensam Umeåregionen och ersättare i Natur- och friluftsråd.
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.
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§ 208 (forts.)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna-Belle Strömbergs (S) avsägelse från uppdraget
som 1:e vice ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden,
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning,
myndighetsnämnden och Stiftelsen Nätterlunds minnesfond, kommunalråd samt
ordförande och ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation,
landsbygdsgruppen, planeringsgruppen för översiktlig planering, ledamot i
förtroenderådet, kommunfullmäktiges valberedning, kommunförbundet
Västernorrlands styrelse, forum för Kompetensförsörjning, Regionala
Samverkansrådet i Västernorrland, Rodret i Örnsköldsvik AB, Stiftelsen ITHInstitutionen för tillämpad hydraulik, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB,
Överförmyndarnämnd gemensam Umeåregionen samt som ersättare i Natur- och
friluftsråd.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot och 1:e vice ordförande
i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot och 1:e vice ordförande
i krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot och 1:e vice ordförande
i myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot och 1:e vice ordförande
i stiftelsen Nätterlunds minnesfond.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot i förtroenderådet.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Kommunfullmäktige utser Per Nylén (S) till ny ledamot i Kommunförbundet
Västernorrlands styrelse.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ersättare i Kommunförbundet
Västernorrlands styrelse.
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§ 208 (forts.)
Kommunfullmäktige utser Per Nylén (S) till ny ledamot i Regionala Samverkansrådet
i Västernorrland.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ersättare i Regionala
Samverkansrådet i Västernorrland.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot i Rodret Örnsköldsvik
AB.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ledamot i Tjänstecentrum i
Örnsköldsvik AB.
Kommunfullmäktige utser Roger Sandström (S) till ny ledamot i överförmyndarnämnd
gemensam Umeåregionen.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ny ersättare i överförmyndarnämnd
gemensam Umeåregionen.
-----
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§ 209 Val av kommunalråd och ansvarsområden 2021-2022
(Kst/2021:648, Kst/2021:671)
Ärendebeskrivning
Anna-Belle Strömberg (S) har avsagt sig uppdraget som kommunalråd.
Kommunfullmäktige har att utse nytt kommunalråd.
Kommunfullmäktige har under § 211/2018 fastställt ansvarsområde för respektive
kommunalråd för mandatperioden 2019-2022. Vidare har kommunfullmäktige under §
51/2020 godkänt en förändring av ansvarsfördelningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till kommunalråd. Kommunalrådet har
följande ansvarsområden.








Personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
Information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
Brottsförebyggande frågor och ANDT
Upphandlingsfrågor
Landsbygds- och stadsutvecklingsfrågor
Hållbarhet enligt Agenda 2030
Kommunens tillväxtfrågor till exempel infrastruktur, den översiktliga fysiska
planeringen samt bostadsförsörjning
 Fastighetsfrågor
 Att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 Att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter
-----
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§ 210 Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens ekonomiberedning, stiftelsen Nätterlunds
minnesfond, kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnden,
myndighetsnämnden samt ombudsersättare i
Kommunförbundet Västernorrland (Kst/2021:724)
Ärendebeskrivning
Hanna Sydhage (KD) har i skrivelse daterad 24 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiberedning, stiftelsen
Nätterlunds minnesfond, kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnden och myndighetsnämnden samt
ombudsersättare i Kommunförbundet Västernorrland.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Hanna Sydhages (KD) avsägelse från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiberedning, ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, myndighetsnämnden, krisledningsnämnden och
stiftelsen Nätterlunds minnesfond.
Kommunfullmäktige utser Ulf-Åke Oldenborg (KD) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Ulf-Åke Oldenborg (KD) till ny ledamot i stiftelsen
Nätterlunds minnesfond.
Kommunfullmäktige utser Lars Eidenvall (KD) till ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Kommunfullmäktige utser Göran Brorsson (KD) till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Kommunfullmäktige utser Ulf-Åke Oldenborg (KD) till ny ersättare i
krisledningsnämnden.
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§ 210 (forts.)
Kommunfullmäktige utser ny Ulf-Åke Oldenborg (KD) till ersättare i
myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (KD) till ny ombudsersättare i
Kommunförbundet Västernorrland.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars Eidenvall (KD) i handläggningen av detta ärende.
-----
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§ 211 Medborgarförslag, utegym, Själevad (Kst/2021:729)
Ett medborgarförslag daterat 25 augusti 2021 om utegym i Själevad har lämnats in till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslaget föreslås kommunen bekosta utegym i Själevad för att öka
möjligheten till rörelse, för både unga och vuxna. Utegymmet skulle också kunna bidra
till en naturlig mötesplats. Möjliga platser skulle kunna vara vid lekplatsen i Myckling,
området kring Rosenbacken eller efter gångvägen som går efter Moälven.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid sammanträdet meddelar ordförande att kommunfullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
för handläggning.
-----
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§ 212 Avsägelse och fyllnadsval, ombud Kommunförbundet
Västernorrland (Kst/2021:738)
Per Nylén (S) har i skrivelse daterad 27 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som ombud
i Kommunförbundet Västernorrland.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Per Nyléns (S) avsägelse från uppdraget som ombud i
Kommunförbundet Västernorrland.
Kommunfullmäktige utser Carolina Sondell (S) till ombud i Kommunförbundet
Västernorrland.
-----
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§ 213 Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i krisledningsnämnden,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och
ekonomiberedning, myndighetsnämnden, stiftelsen Nätterlunds
minnesfond och ledamot i minoritetsrådet tillika budgetsamråd
och tillgänglighetsrådet (Kst/2021:739)
Marcus Edström (C) har i skrivelse daterad 29 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens
ekonomiberedning, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, stiftelsen Nätterlunds
minnesfond samt som ledamot i minoritetsrådet tillika budgetsamråd och
tillgänglighetsrådet.
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Marcus Edströms (C) avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens
ekonomiberedning, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, stiftelsen Nätterlunds
minnesfond samt som ledamot i minoritetsrådet tillika budgetsamråd och
tillgänglighetsrådet.
Kommunfullmäktige utser André Eklöf (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser André Eklöf (C) till ny ersättare i krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser André Eklöf (C) till ny ersättare i myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige utser André Eklöf (C) till ny ersättare i stiftelsen Nätterlunds
minnesfond.
-----
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§ 214 Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i bildningsnämnden
(Kst/2021:740)
André Eklöf (C) har i skrivelse daterad 29 augusti avsagt sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner André Eklöfs (C) avsägelse från uppdraget som
ersättare i bildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Malin Johansson (C) till ny ersättare i bildningsnämnden.
-----
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§ 215 Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige (Kst/2021:741)
Emil Källström (C) har i skrivelse daterad 30 augusti 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Emil Källströms (C) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till länsstyrelsen för genomförandet av en ny
sammanräkning för utseendet av ny ledamot i kommunfullmäktige.
-----
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