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Plats och tid

Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Magnus Eriksson, ordförande (S)
Anders Björk, vice ordförande (S) §§ 53-63, 65-70
Håkan Jansson (KD)
Astrid Nerdahl (S) ersättare för Anders Björk (S) § 64

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Therese Berg, verksamhetschef utbildning
Katarzyna Wikström, kommunchef §§ 53, 54, 56
Astrid Nerdahl (S) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Håkan Jansson

Justeringens tid och plats

Måndagen den 27 maj 2019

Underskrift

Paragrafer:

53 - 70

................................................................................................

Aina Sjölin Ekman, sekreterare

...............................................................................................

Magnus Eriksson, ordförande

.................................................................................................

Håkan Jansson, justerande

______________________________________________________________________________
BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2019-05-27
Anslaget uppsatt

2019-05-27

Anslaget tas ned

2019-06-17

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift

..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
Utdragsbestyrkande
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§ 53
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för inläsning av personärenden.
Sammanträdet återupptas 09.30 för beslut i personärenden.
-----

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Informationsärenden – omsorg
-

Rekrytering, enhetschef och verksamhetschef.
Semesterplanering.
Sjukfrånvaro.
Ekonomiska åtgärder.
Hemtjänstens lokaler

-----

Justering (sign)
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§ 55

Informationsärenden – utbildning
-

Ny samlad administration
Ansökan om att bedriva verksamhet i egen regi.
Rekryteringsläget.
Ny skolranking LR.
Statistik lärarlöner i Norsjö kommun.
Psykisk hälsa hos barn och unga.

-----

Justering (sign)
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§ 56

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Kommunchef Katarzyna Wikström och verksamhetschef Therese Berg
redovisar den ekonomiska rapporten för omsorg respektive utbildning till
och med april månad 2019.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Informationen noteras.
• Utskottet ser allvarligt på det ekonomiska läget och uppmanar till
fortsatt översyn av kostnadsneddragning för verksamhetsområdet
omsorg.
-----

Justering (sign)
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§ 57

Riktlinjer – Tillsyn via kamera
Bakgrund
Med digital fjärrtillsyn menas stöd på distans via någon form av tekniklösning. Digital fjärrtillsyn innebär tillsyn via webbkamera. Dessa tjänster
kan beviljas efter biståndsbeslut. Syftet är att utöka former för stöd och
möjliggöra kvarboende hemma för äldre personer och/eller personer med
funktionsnedsättning i behov av stödinsatser. Viktigt att den enskilde förstår
syftet med insatsen samt kan förstå vad den innebär. Utförare kan, genom
fjärrtillsyn via kamera, föra tillsyn enligt överenskommelse i genomförandeplanen, utan att riskera att störa användaren som vid ett besök av t.ex.
nattpatrull.
För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha
besök i sitt hem är tillsyn via trygghetskamera ett nytt alternativ eller
komplement till traditionell tillsyn och är frivillig.
Äldre och funktionsnedsättningsomsorgen har upprättat en riktlinje om
”Tillsyn via kamera”.
Ekonomi
För tillsyn via kamera betalas samma avgift som för ett vanligt hembesök,
enligt i Norsjö kommun fastställd taxa. Leasingkostnaden för en trygghetskamera är 1200 kronor per månad. Installation av kameror kommer att
effektivisera vår verksamhet. Detta inslag kommer att bli en del i att
förbättra möjligheten att bo kvar i hemmet längre och klara verksamheten
inom tilldelade resurser. Bedömningen är att det inledningsvis kommer att
handla om mellan 1 - 5 kameror.
Beslutsunderlag
Riktlinjer (bilaga).
Utbildnings och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
• Riktlinjerna antas.
-----

Justering (sign)
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§ 58

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), kvartal 1 2019
Bakgrund
Beredande tjänsteman är kommunchef Katarzyna Wikström. Kommunerna
har skyldighet enligt Socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på
individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad
form.
Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2019 kvartal 1
fanns det fem SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre
månader.
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer.
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer.
SoL – Permanent boende resursbrist, fem personer.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslut
• Rapporten godkänns.
-----
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§ 59

System för digital signering
Bakgrund
Verksamhetsområdet omsorg har identifierat ett behov att ett digitalt system
för signering av bl.a. läkemedel och omsorgsåtgärder.
Ett digitalt system för läkemedelssignering innebär att patientsäkerheten
gällande läkemedelshanteringen ökar. Läkemedelsavvikelser ökar år från år
enligt kommunens egen statistik, 2017 var antal avvikelser per boendeplats
1,59 och 2018 hade det ökat till 1,90. Den vanliga orsaken till läkemedelsavvikelse är utebliven dos, vilket är en vårdsskada eftersom vård- och
omsorg inte gett den insats som personen är i behov av. Digital signering
som påminner personalen om insatsen att administrera läkemedel medför att
risken för utebliven dos kommer att minska. I nuläget används signeringslistor på papper.
Förutom kvalitetsvinster, medför ett digitalt system även en minskning av
administration för vårdpersonal. Sjuksköterskorna ansvarar för att
signeringslistorna är aktuella och måste vid ändringar åka runt till berörd
brukare för att ändra på signeringslistorna, vilket är tidskrävande och det
finns alltid risker att det inte blir ändrat på alla listor. Att använda digitala
hjälpmedel gör att ändringar kan ske snabbt och nå alla inblandade
samtidigt.
Ett system för digital signering är fristående, det innebär att systemet inte
ingår i den pågående upphandlingen av verksamhetssystem för omsorgen.
Ekonomi
De verktyg (läsplattor) som behövs för digital signering är inköpta 2019 via
stimulansmedel.
Kostnaden för systemets införande uppskattas till 50 000 – 70 000 kr. På
grund av vakans på tjänsten verksamhetschef för omsorg under januari till
maj finns det utrymme att rymma uppstartkostnaden inom befintlig budget.
Månadskostnad för systemet uppskattas till 10 000 kr per månad och för
2019 läggs 120 000 kr i ett budgetäskande.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 59
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
1. Ett eventuellt KS-beslut i maj 2019
2. Få systemet demonstrerat av minst två leverantörer i maj 2019
3. Lägga ut upphandlingsunderlag (maj-juni)
4. Tilldela beslutet (juni)
5. Implementera systemet efter sommaren.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• System för digital signering för verksamhetsområdet omsorg införs.
-----

Protokollet skickas till
Verksamhetschef för omsorg
Ekonomichef

Justering (sign)
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§ 60

Beslutsattestant och omdisponering av budget ”Stärkt
bemanning barn- och ungdomsvård”
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström
Individ- och familjeomsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen
under 2019 - 2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Under 2016 - 2017 har medlen budgeterats mot kst 7020,
akt 4401 men läggs nu upp som projekt för att förtydliga den ekonomiska
redovisningen. Projekt P1942 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen
behöver utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för
P1942. Kommunstyrelsen behöver besluta om att omdisponera budgeten.
Kst 7020 ”Individ- och familjeomsorg”
Aktivitet 4401 ”Statsbid. bemanning barn-ungdomsvård”
Konto Konto(T)
Budget 2019
3510 Driftbidrag
-738 000
5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda
445 000
5022 Lön till timanställda
85 000
5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter
166 526
5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
265
5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
40 810
Nettobudget (noll kronor)
-399
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2019-01-01-2019-12-31 för omdisponering av budget.
2019-01-01-2020-12-31 för attest och ersättare
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Till beslutsattestant för P1942 ”Stärkt bemanning barn- och
ungdomsvård” utses avdelningschef för individ och familjeomsorg
Hanna Lundström och som ersättare verksamhetschef för omsorg.
• Ansvarsområde fastställs till 440.
• Budgeten omdisponeras från kst 7020, akt 4401 till projekt P1942
”Stärkt bemanning barn- och ungdomsvård” med samma konton som
ovan.
----Protokollet skickas till
Avdelningschef IFO Hanna Lundström
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§ 61

Beslutsattestant och ersättare för projekt ”Våld i nära
relationer”
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström
Individ- och familjeomsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen
under 2019 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och
stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Projekt P1943 har lagts upp för
projektet. Kommunstyrelsen behöver utse beslutsattestant, ersättare samt
fastställa ansvarsområde för P1943.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2019-01-01-2019-12-31.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Till beslutsattenstant för P1943 ”Våld i nära relationer” utses
avdelningschef för individ och familjeomsorg Hanna Lundström och
som ersättare verksamhetschef för omsorg.
• Ansvarsområde fastställs till 440.
-----

Protokollet skickas till
Avdelningschef Hanna Lundström
Kommunchef Katarzyna Wikström
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§ 62

Beslutsattestant och ersättare för projekt ”Barn och unga
psykisk ohälsa”
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström
Individ- och familjeomsorgen rekvirerar statsmedel från Socialstyrelsen
under 2019 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.
Projekt P1944 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen behöver utse
beslutsattestant, ersättare samt fastställa ansvarsområde för P1944.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2019-01-01-2019-12-31.
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Till beslutsattenstant för P1944 ”Barn och unga psykisk ohälsa” utses
avdelningschef för individ och familjeomsorg Hanna Lundström och
som ersättare verksamhetschef för omsorg.
• Ansvarsområde fastställs till 440.
-----
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§ 63

Motion – Robotkatter i äldreomsorgen
Bakgrund
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att verksamheten omsorg ska köpa
in en robotkatt till varje avdelning inom särskilda boenden.
Beslutsunderlag
Motion (bilaga)
Yttrande (bilaga)
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Verksamheten omsorg får i uppdrag att presentera en mer detaljerad
kostnadsbild.
-----

Protokollet skickas till
Avdelningschef Hanna Lundström
Kommunchef Katarzyna Wikström
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§ 64

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8:2
Alkohollagen
Bakgrund
Norsjö Medborgarhusförening, Nygatan 32, 935 31 Norsjö ansöker om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Sökanden för företaget är
Laila Ström.
Förslag till beslut är att enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen bevilja Norsjö
Medborgarhusförening, stadigvarande serveringstillstånd för öl, vin och
sprit till allmänheten.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Tills vidare från och med 2019-05-27
Utbildnings och omsorgsutskottet beslut
• Enligt 8 kapitlet 2 § Alkohollagen bevilja Norsjö Medborgarhusförening, stadigvarande serveringstillstånd för öl, vin och sprit till
allmänheten med en serveringstid mellan kl. 11.00-01.00.
----På grund av jäv deltar inte Anders Björk (S) i handläggningen i detta
ärende.
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§ 65

Ändring i delegeringsordningen
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström.
I beslut om umgängesbegränsning enligt 14:1 § LVU i avvaktan på
nämndens beslut, samt hemlighållande av vistelseort enligt 14:2 § LVU i
avvaktan nämndens beslut behöver delegationen ses över. Idag ligger
delegationen ned till utvecklingsledare.
På JP Infonet står att ”Beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild
och är principiellt viktiga får inte delegeras. Enligt HFD är beslut enligt
LVU om att hemlighålla den unges vistelseort principiellt viktiga.
Kammarrätten menar att beslut om umgängesbegränsning liknar sådana
beslut eftersom det i båda fallen handlar om att begränsa vårdnadshavares
kontakter med tvångsvårdade barn. De besluten får alltså inte heller
delegeras utom i brådskande fall. Dessutom får de bara delegeras till
ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden utsett, aldrig till en
socialsekreterare.
Delegeringsordningen behöver ändras enligt bifogat förslag.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Tillsvidare
Beslutsunderlag
Ändringar i delegeringsordning (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Hanna Lundström, avdelningschef individ- och familjeomsorg
Katarzyna Wikström, kommunchef
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§ 66

Huvudmannens plan för utbildning – språkintroduktion
Bakgrund
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en
plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. För Norsjö kommun
har förslag till en sådan plan arbetats fram.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Planen gäller från höstterminen 2019 och tillsvidare.
Beslutsunderlag
Huvudmannens plan för utbildning språkintroduktion (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Den föreslagna planen antas.
-----

Protokollet skickas till
Therese Berg
Carola Hultin
Beatrice Bergqvist
Hanna Lundin
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§ 67

Riktlinjer för skolans och förskolans tillsynsansvar
Bakgrund
Förskola, skola och fritidshem har ett tillsynsansvar för barn och elever.
Detta tillsynsansvar är inte reglerat i lag, vilket däremot gäller för det
tillsynsansvar som vårdnadshavarna har för sina barn. Men vårdnadshavarnas tillsynsansvar anses övergå till skolhuvudmannen under den tid
som barnet eller eleven vistas i förskolan, skolan eller fritidshemmet.
Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola.
Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och elever får
den tillsyn de behöver samt att ett barn inte kommer till skada eller orsakar
skada för någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder,
mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel
är mer omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser. Det är
viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut
samt ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande
rutiner.
Ekonomi
Rutinen har inte någon ekonomisk påverkan
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Rutinen gäller från upprättande och tills vidare.
Beslutsunderlag
Riktlinjer (bilaga).
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Upprättade riktlinjer antas.
-----

Protokollet skickas till
Therese Berg
Anette Lidén
Carola Hultin
Maria Eriksson
Pernilla Hansson
Sofi Fransson
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§ 68

Förstudie – Öppen förskola för integration och kunskap
Bakgrund
Norsjö kommun har hos Länsstyrelsen ansökt om §37a-medel för en
förstudie om öppen förskola.
Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som
underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning
eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.
Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till
nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer.
Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja
samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.
Det är endast kommuner som kan söka ersättning, men insatserna kan
utföras i samarbete med ideella föreningar eller andra organisationer inom
civilsamhället.
Insatserna ska syfta till något av detta:
- underlätta etableringen i samhället
- skapa nätverk
- stödja språkinlärning
- ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Ekonomi
Förstudien belastar inte den kommunal ekonomin
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Förstudien omfattar tidsperioden 2019-10-01 – 2020-05-31
Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga).
Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut
• Informationen noteras.
----Protokollet skickas till
Verksamhetschef Therese Berg
Strateg Beatrice Bergqvist
Handläggare Hanna Lundin
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§ 69

Årsbudget 2020 jämte plan för 2021 - 2022
Bakgrund
Årsbudget 2020 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under
kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram
budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen
från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder.
Kommunfullmäktige ska i junisammanträdet besluta om definitiva
budgetramar.
Gemensamma nämnder är:
- ”Trepartens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele
kommun (värdkommun Norsjö)
- ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå)
- ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur
och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)
- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och
Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).
Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade prognoser på skatter och
utjämningsbidrag. Hänsyn har tagits till en preliminär befolkningsminskning
på -30 personer från första november 2018 till första november 2019.
Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det till budget 2020 räknats
med en intäkt på 6 052 tkr, vilket är i överensstämmelse med SCB: s
preliminära utfall per 2019-05-02.
Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna 2019-05-xx.
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Allmänt
- Resultat- och investeringsbudget för 2020 jämte plan för 2021 - 2022
fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för
kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget.
- Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga.
- Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder.
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade
budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2020. Detaljbudgeten
ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.
-

Budgetramar 2020 fastställs preliminärt enligt följande:
- Kommunfullmäktige

Justering (sign)
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- Kommunstyrelsen
xxx xxx tkr
Gemensamma nämnder:
- Miljö- och byggnämnd
x xxx tkr
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr
- Drift av personalsystem
194 tkr
- Överförmyndarnämnd
45 tkr
Taxor, avgifter och bidrag
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2020 till
oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2020 till oförändrat 25 000
kr/parti.
- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga.
Övrigt
- Upptagna resursbehov (ramar) för 2021 - 2022 ska inte betraktas som
beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning
våren 2020.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och
ekonomisk ansvarig för 2020 fastställs av KF i oktober.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (bilaga)
Allmänna utskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef
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§ 70

Prognos av årets resultat 2019 för Norsjö kommun
Bakgrund
För att direktiv om eventuella åtgärder ska kunna ges så tidigt som möjligt
ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ekonomisk information
om prognostiserat årsresultat per tertial 1. Samtidigt lämnas information om
sjukfrånvaro för årets fyra första månader samt senast fastställd
befolkningsutveckling från årsskiftet.
Beslutad resultatbudget för år 2019 var initialt 5 040 tkr inklusive en miljon
kronor i ombudgeteringsutrymme. Hela miljonen har beviljats i
ombudgeteringar. Ett tilläggsanslag på -3 053 tkr har beviljats till
flyktingverksamheten. Totalt innebär detta att den justerade budgeten
uppgår till 1 987 tkr.
Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 3 664 tkr
högre än budgeterat. Pensionsavsättningen förväntas bli 500 tkr lägre än
budgeterat. En andelsutdelning från Kommuninvest medför att
ränteintäkterna förväntas bli 200 tkr högre än budgeterat. Totalt ger
ovanstående ett förväntat resultat på 6 351 tkr.
Verksamheterna har gjort en prognos av årsresultatet. Totalt förväntas
verksamheterna generera ett underskott på nästan -10,3 miljoner kronor.
Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade resultatet till ett underskott
på -3,9 miljoner kronor.
Prognos årets resultat 2019

5 040
0
-3 053

Justerad budget

1 987

Budgetavvikelse Skatter och bidrag
Budgetavvikelse Pensionsavsättning
Budgetavvikelse Finansiella intäkter

3 664
500
200

Prognos årsresultat exkl.
verksamheternas budgetavvikelser

6 351

Budgetavvikelse Kommunfullmäktige
Budgetavvikelse Kommunstyrelse
varav budgetavvikelse Kommunledningskontor
varav budgetavvikelse Kommunal utveckling
varav budgetavvikelse Omsorg
varav budgetavvikelse Utbildning

Budgetavvikelse Gemensamma nämnder
Justering (sign)

tkr

Budgeterat årsresultat
Ej använt ombudgeteringsutrymme
Tilläggsanslag Flyktingverksamhet

Utdragsbestyrkande

0
-10 200
500
-465
-9 502
-733
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Verksamheternas budgetavvikelser

-10 278

Prognos årets resultat 2019

-3 927

Sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgår till 6,51 procent vilket är 0,66
procent högre än vid samma tidpunkt året innan.

Vid nyårsskiftet 2018/2019 var 4 094 invånare bosatta i kommunen. Per den
första april 2019 var befolkningstalet 4 076 personer, vilket innebär att antalet
invånare minskat 18 personer under årets tre första månader. Sett till den senaste
tolvmånadsperioden har invånarantalet minskat med 25 personer.

Allmänna utskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
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