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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 11.10 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Rickard Nilsson (L) ersättare för Robert Boström (C) vice ordförande 

 Staffan Hjelte (S) ersättare för Anna Lidén (S) 
 
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 Katarzyna Wikström, kommunchef 
 Eleonore Hedman, verksamhetschef kommunal utveckling 
 Hans Klingstedt (V) ej tjänstgörande ersättare 
 Lars-Åke Holmgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 
  

  
 

 
Utses att justera Rickard Nilsson Paragrafer: 17 - 34 
 
Justeringens tid och plats Onsdagen den 27 februari 2019, kl 09.00 
 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Rickard Nilsson, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 
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Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-02-26 

Anslaget uppsatt  2019-02-27 Anslaget nedtages 2019-03-20 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
 Aina Sjölin Ekman 
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KS-19/00195 § 17 
 
Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 
 
Bakgrund 
Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid 
regionledningsmötet i Skellefteå 2019-02-13 ta fram beslutsunderlag inför 
beslut om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Region 
Västerbotten översänder härmed underlag för beslut till kommunerna i 
Västerbotten. Beslutet ska vara likalydande i alla länets kommuner och 
Region Västerbotten varför det är av största vikt att förslaget till beslut 
nedan används i oförändrad form. 
 
Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (SFS2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades 
och deras uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att 
hantera har varit organisationen av den regionala kollektivtrafiken. 
 
I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna 
ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte 
landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget 
eller kommunerna ska ha ansvaret. I Västerbottens län beslutade landstinget 
och kommunerna att Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional 
kollektivtrafikmyndighet från 2012-01-01. 
 
Eftersom regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att 
långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken 
nåtts, fattade landstinget och kommunerna beslut om en övergångslösning 
för ansvarsfrågan från och med 1januari 2019. Kollektivtrafikmyndighetens 
verksamhet lyftes in under regionkommunens ansvar under en 
övergångsperiod, med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att 
gälla under övergångsperioden avseende finansieringen. Fördelningen av 
kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. 
 
Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska 
organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig 
lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse för hur 
kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska organiseras och finansieras. 
 
Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i 
Västerbotten och Region Västerbotten enligt följande modell: 
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- Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de 
gemensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt redovisat 
resultat för 2017; 35,6 mkr 

- Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 
- Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av den 

nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för 
kollektivtrafiken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

 
Organisering i Regionen – delskatteväxling 
Delskatteväxling innebär att skatteväxlingen omfattar det som i nuvarande 
kostnadsfördelningsmodell benämns ”gemensamma kostnader”. De 
gemensamma kostnaderna omfattar Länstrafikens administration, IT-
system, Marknadskommunikation och den Regionala Kollektivtrafik-
myndigheten. 
 
Direkta trafikkostnader som i dagens finansieringsmodell direkt påförs 
respektive finansiär omfattas därmed ej av denna delskatteväxling. Detta 
innebär att länets 15 kommuner även fortsättningsvis ska beställa och 
finansiera den inomkommunala trafiken i form av så kallat tilläggsköp. 
Ansvaret för den sammanhållna planeringen samt verkställandet av trafiken 
ska liksom idag åligga kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Vid delskatteväxlingen ska den trafik som nu finansieras av Region 
Västerbotten (före detta landstinget) finansieras av regionkommunen inom 
ramen för kollektivtrafikmyndigheten. Den trafik som här avses är 
stomlinjetrafiken med buss, tåg och i vissa fall anropsstyrd trafik. 
 
Kommunerna beställer och finansierar stadstrafik, inomkommunal regional 
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik som ej går mellan kommuncentra, s.k. 
Ringbil. Kommunerna kan även beställa övrig trafik (i den mån den lyder 
under kollektivtrafikmyndigheten) och ansvarar för det ekonomiska 
underskott som uppkommer för beställd trafik. Respektive parters ansvar för 
det ekonomiska underskottet regleras i sådana fall i ett avtal eller en 
överenskommelse. 
 
Finansieringen från kommunerna av den inomkommunala trafiken är vid en 
delskatteväxling att betrakta som ett tillköp av trafik enligt lag 2012:1065. 
 
Delskatteväxlingen omfattar 35,6 Mkr. Skatteväxlingsnivån är 5 öre och är 
beräknad på utfallet 2017. SKL har genomfört beräkningen som baseras på 
de gemensamma kostnaderna för kollektivtrafiken. 
 
Effekter vid delskatteväxling 
Styrkan i en modell där kollektivtrafikmyndigheten organisatoriskt placeras 
i Regionkommunen är att den viktiga kopplingen till regional utveckling 
och infrastrukturfrågor bibehålls. Regionkommunen är ett direktvalt 
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politiskt organ vilket ger en ökad demokratisk styrka till organisations-
modellen. En organisatorisk placering av myndigheten i regionkommunen 
innebär att kommunerna ej har en kommunal-politisk representation i 
regionkommunen. Behovet av att bibehålla befintlig samverkan och skapa 
ytterligare ytor för samverkan politiskt och tjänstemannamässigt mellan 
kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten i regionkommunen är viktigt. 
 
En delskatteväxling innebär att kommunerna i stort bibehåller den idag 
upparbetade modellen för inflytande över finansiering och utformning av 
den trafik som finns inom respektive kommun. Finansieringsmodellen med 
en delvis skatteväxling innebär att endast de ”gemensamma kostnaderna” 
växlas och att det direkta inflytandet över trafikutformningen över den 
inomkommunala trafiken liksom idag bibehålls genom att kommunerna 
beställer och finansierar denna trafik genom tillköp.  
 
Vid en delskatteväxling finns möjlighet att under en övergångsperiod införa 
ett omställningsbidrag mellan kommunerna. SKL har tagit fram ett 
omställningsbidrag under tre år vid en delskatteväxling. Siffrorna baseras 
liksom för beräkningen av skatteväxlingen på 2017 års utfall. 
 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

den 1 januari 2020. 
• Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs 

genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region 
Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020 

• Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 
kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med 
den 1 januari 2020 

• Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 
med1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen 

• Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 
godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 
finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08”  

• En översyn av den så kallade Västerbottensmodellen för finansiering av 
kollektivtrafiken i övrigt genomförs, utöver den del som skatteväxlas  
 

Protokollet skickas till 
Region Västerbotten, regionen@regionvasterbotten.se Märk beslutet med 
”Dnr 336-2019”  
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KS-19/00168 § 18 
 
Alm-medalj 2018 
 
Bakgrund 
Fritidsnämnden beslutade 1987-01-29 att ta fram en förtjänstmedalj, Alm-
medaljen. Förtjänstmedaljen är uppkallad efter förre storrännaren Ernst 
Alm, Hemmingen. Ernst Alm, som levde mellan åren 1900 - 1980, är mest 
känd för bedriften att vinna första Vasaloppet 1922. 
 
- Alm-medaljen delas årligen ut till en individuell idrottsprestation med 

speciellt utmärkande karaktär. Den kan även tilldelas en person som 
utgör en del av en lagsport. Om idrottsprestationen innefattar en par-
sport utdelas två (2) Alm-medaljer. Om individuella prestationer utförs 
av personer i helt skilda idrottssammanhang men under samma år, 
utdelas fler än en medalj. 

- Utmärkelsen offentliggörs först den dag som den tilldelas aktuell 
person eller aktuella personer. 

- Den utdelas av allmänna utskottets ordförande vid lämpligt tillfälle året 
efter aktuellt verksamhetsår. Alm-medaljen utdelas vid t.ex. 
Nationaldagen, eventuellt galaevenemang eller vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Tillfället bestäms i samråd med 
mottagaren. 

- De år då idrottsprestationer med speciellt utmärkande karaktär saknas, 
utdelas ej Alm-medaljen. 

- Nomineringar till Alm-medaljen kan komma från medborgare, från 
Norsjö kommuns medarbetare eller från förtroendevalda. 

 
Allmänna utskottets beslut 
• Beslut tas vid nästa allmänna utskott. 
 
----- 
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KS-19/00166 § 19 
 
Medfinansiering av NIDS 2020 – 2022  
 
Bakgrund 
Föreningen Norsjöidrotten i samverkan, NIDS, har inkommit med en 
skrivelse där det önskas verksamhetsbidrag med 750 tkr under perioden 
2020 – 2022 (3 år). Av skrivningen framgår att NIDS erbjuder sig att 
fortsätta att inneha ett övergripande ansvar för ett fortsatt arbete med att 
stärka föreningarnas möjligheter till att bibehålla och utveckla sina 
verksamheter. För att utföra detta behövs en verksamhetsledare med 50% 
anställning samt en lokal. 
 
Ekonomi 
NIDS söker medfinansiering till sin verksamhet med 250 tkr årligen under 
tre år: Totalt 750 000 kr. NIDS kommer att medverka till finansieringen i 
form av ideella arbetsinsatser.  
Inom  

 
Fritid & Service yttrande 
Föreningslivet i kommunen är av mycket stor vikt och bidrar till 
kommunens attraktivitet och till innevånarnas välbefinnande och hälsa. 
Norsjö kommun är behjälplig av att det finns en paraplyorganisation i 
kommunen som representerar föreningslivet i det underhålls- och 
utvecklingsarbete som kommunen bedriver. 
Från kommunens sida är det även önskvärt att denna paraplyorganisation 
företräder så många som möjligt av de föreningar som kan söka 
medlemskap i NIDS (föreningens verksamhet främjar eller består av sport, 
rekreation, arrangemang och/eller evenemang) och att NIDS medlemsnytta 
kommer dem till godo. 
Vidare önskar kommunen en fortsatt delaktighet av NIDS i arbetet med 
Framtidsprogrammet och med att verka för att föreningarna i sin tur antar 
den gemensamma visionen och själva sätter mål för sina verksamheter för 
att tillsammans skapa en starkare morgondag för föreningslivet i Norsjö! 
 
Fritid & Service önskar därför att en fortsatt medfinansiering även innefattar 
specifika åtaganden från NIDS samt en årlig återrapportering av dessa 
(lämpligen i slutet av varje år) såsom: 
 
- NIDS fortsätter att initiera och arrangera föreningsträffar dit företrädare 

för kommunen bjuds två ggr/år. 
- NIDS avlägger ett besök hos varje medlemsförening som så önskar per 

år för att på så sätt lyssna in föreningens tankar och behov och informera 
om NIDS insatsmöjligheter till föreningarna. 
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- NIDS fortsätter att medverka i arbetet med Framtidsprogrammet för att 
få föreningslivet att verka mot en gemensam vision och mot egna satta 
mål inom valfria fokusområden. 

- NIDS skickar en skriftlig redogörelse för årets aktiviteter till 
kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse NIDS (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Norsjö kommun ställer sig positiva till medfinansiering av NIDS under 

perioden 2020 - 2022 med ovan nämnda åtaganden. 
• Ärendet tas till årets budgetberedning. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Mats Skoogh 
Eleonore Hedman 
NIDS 
Tina Lundgren 
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KS-19/00170 § 20 
 

Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy 
 
Bakgrund 
En upphandlingspolicy är ett styrande dokument som ska visa på en 
kommuns ställningstagande i strategiska frågor som berör kommunens 
utveckling och som även verka för bästa hushållning med kommunala 
medel. Upphandling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska 
ske med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspektiv. 
 
Norsjö kommun har en inköps- och upphandlingspolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-03-24. 
Denna policy behöver uppdateras för att stämma överens med kommunens 
nuvarande organisation samt med gällande lagstiftning. 
Vissa delar av policyn bör även lyftas bort helt då de beskriver arbetssätt 
och rutiner strategiska ställningstaganden, vilket gör dokumentet otydligt för 
användare. 
 
Beslutsunderlag 
Gällande inköps- och upphandlingspolicy (bilaga). 
Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy antas.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Aina Sjölin-Ekman 
Tina Lundgren 
Therese Berg 
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KS-19/00169 § 21  
  

Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 
 
Bakgrund 
Kollektivtrafikmyndigheten önskar att under mars månad erhålla en plan 
över all trafik i kommunen/Landstinget som är allmän kollektivtrafik och 
beställs via Kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Kollektivtrafikplanen är inte bara en beställning för ett visst trafikår. Planen 
kan liknas med en strategisk plan för en viss tidsrymd som behandlar både 
kort- och långsiktiga mål och åtgärder. Planen behandlar minst tre år framåt, 
men kan också ta upp beställningar för t.ex. tidtabellskifte. Den kan även 
omfatta även riktigt långsiktiga planer för kollektivtrafiken som inte har att 
göra med enskilda avtal. 
 
Kollektivtrafikplanen 2019 - 2022 för Norsjö kommun är därför en 
uppgradering från planen 2018 - 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikplan (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 fastställs enligt bilaga. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Verksamhetschef kommunal utveckling 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Ekonomi 
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KS-19/00153 § 22 
 
Projekt BIOS 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun deltar i projektet Bitstream II (som avslutas under 2019) 
som bl.a. har behandlat olika verktyg för processanalys samt mer generellt   
området innovativ verksamhetsutveckling i offentlig sektor.  
 
Norsjö arbetar även med ett Vinnova-projekt, WeBeamIt (även det avslutas 
under 2019) som syftar till med hjälp av sensorer att testa, visualisera och 
skapa engagemang kring olika invånartjänster.  
 
Projektet BIOS vill ta vid där Bitstream II och WeBeamIt slutar och syftar 
till att bl.a. genomföra följande: 
 
− Utveckla, testa och utvärdera en strukturerad metod för 

omvärldsbevakning. 
− Genomföra en utbildning i utmaningsdriven innovation i de 

organisationer som deltar i projektet.  
− Utveckling av form och struktur för en ”innovationshub” som genomför 

långsiktigt hållbart utmaningsdrivet innovationsarbete i offentlig 
verksamhet.  

− Skapa en metod för insamling av data om medborgares utnyttjande av 
offentliga tjänster.  

− Skapa en metod för att analysera data om hur medborgare utnyttjar 
offentliga tjänster.  

− Göra digitala visualiseringar av sensordata som ökar 
medborgarengagemanget och stimulerar medborgardialog. 
 

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Umeå Universitet, Umeå 
kommun, Åsele kommun samt Länsstyrelsen i Västerbotten. 
 
Ekonomi  
Föreslagen budget (på tre år) är i storleksordningen 1 miljon euro.  
− Botnia Atlantica (60%) 600 000 euro. 
− Region Västerbotten (20%) 200 000 euro. 
− Umeå Universitet (10%) 100 000 euro.  
− Deltagande svenska partners (100 000 euro) dvs samma lösning som 

Bitstream II där vi haft ca 33 000 euro per partner (cirka 100 000 
kronor/år) medfinansiering i tid. 
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Norsjö kommun föreslås medfinansiera projektet med: 
År 2019 33 000 kr  
År 2020 100 000kr 
År 2021 100 000 kr 
År 2022 67 000 kr 
 
Tidsperspektiv  
Projektet planeras pågå under 2019 – 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning (bilaga) 
Budget (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Medverkan i projekt BIOS godkänns. 
 
----- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Inger Johansson 
Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-19/00095 § 23 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal - OLS (Open Library Solutions) 
 
Bakgrund  
Den 25 maj 2018 började ny lagstiftning inom EU gälla som reglerar all 
behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en 
person. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (General Data 
Protection Regulation) och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). För att 
säkerställa att Norsjö kommun lever upp till den nya lagstiftningen har ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan Norsjö kommun och OLS 
(Open Library Solutions) 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Norsjö kommun och ett 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen krävs när  
personuppgifter behandlas eller lagras, hos extern samarbetspartner. 
 
Beslutsunderlag 
Personuppgiftsbiträdesavtal OLS (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Personuppgiftsbiträdesavtal mellan OLS (Open Library Solutions) 
och kommunstyrelsen godkänns. 

• Kommunstyrelsens ordförande utses att för kommunens räkning 
underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
OLS (Open Library Solutions) 
Berith Enkvist, biblioteket 
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KS-19/00143 § 24 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal – Digitalt Hjärta AB 
 
Bakgrund  
Den 25 maj 2018 började ny lagstiftning inom EU gälla som reglerar all 
behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en 
person. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (General Data 
Protection Regulation) och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). För att 
säkerställa att Norsjö kommun lever upp till den nya lagstiftningen har ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan Norsjö kommun och Digitalt 
Hjärta AB 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Norsjö kommun och ett 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen krävs när  
personuppgifter behandlas eller lagras, hos extern samarbetspartner. 
 
Beslutsunderlag 
Personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Digitalt Hjärta AB och 

kommunstyrelsen godkänns 
• Kommunstyrelsens ordförande utses att för kommunens räkning 

underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Digitalt hjärta AB 
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KS-18/01322 § 25 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal – WIS (Skyddat webbaserat 
informationssystem) 
 
Bakgrund  
Den 25 maj 2018 började ny lagstiftning inom EU gälla som reglerar all 
behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en 
person. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (General Data 
Protection Regulation) och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). För att 
säkerställa att Norsjö kommun lever upp till den nya lagstiftningen har ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan Norsjö kommun och MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Norsjö kommun och ett 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen krävs när  
personuppgifter behandlas eller lagras, hos extern samarbetspartner. 
 
Beslutsunderlag 
Personuppgiftsbiträdesavtal (Bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Personuppgiftsbiträdesavtal mellan MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) och kommunstyrelsen godkänns. 
• Kommunstyrelsens ordförande godkänns att för kommunens räkning 

underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
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KS-18/01017 § 26 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal – CompuGroup Medical Sweden 
AB 
 
Bakgrund  
Den 25 maj 2018 började ny lagstiftning inom EU gälla som reglerar all 
behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en 
person. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (General Data 
Protection Regulation) och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). För att 
säkerställa att Norsjö kommun lever upp till den nya lagstiftningen har ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan Norsjö kommun och 
CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Norsjö kommun och ett 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen krävs när  
personuppgifter behandlas eller lagras, hos extern samarbetspartner. 
 
Beslutsunderlag 
Personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Personuppgiftsbiträdesavtal mellan CompuGroup Medical Sweden AB 

(CGM) och kommunstyrelsen godkänns. 
• Kommunstyrelsens ordförande godkänns att för kommunens räkning 

underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) 
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KS-19/00164 § 27 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål Norsjö kommun 2019 -
2022  
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beslutat om en vision och fokusområden som ska gälla 
från och med 2019-02-04.  Baserat på visionen och fokusområden ska 
kommunfullmäktige besluta om övergripande mål för kommunen som ska 
gälla under mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Förslag till övergripande mål har upparbetats av kommunförvaltningens 
verksamheter och ledning. En avstämning i form av en workshop med 
gruppledare från alla partier har genomförts.   
 
Till kommunstyrelsen 2019-03-12 presenteras ett huvudförslag med   
övergripande mål och en struktur för bidragande delmål respektive 
indikatorer.  Uppföljning av målen och dess måluppfyllelse sker löpande 
under åren i utskott samt redovisas formellt i delårsrapporter och 
årsredovisningar. 
   
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   
Övergripande mål ska gälla från och med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-03-25. 
 
Beslutsunderlag 
Övergripande mål biläggs inför kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-
12  
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef, stabs- och verksamhetschefer, förtroendevaldas 
gruppledare. 
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KS-19/00158 § 28 
 
Inköpsrutiner 
 
Bakgrund 
Fr.o.m. 2019-04-01 krävs enligt lag att alla inköp, med några få undantag, 
som faktureras till offentlig verksamhet ska faktureras elektroniskt. Att 
skicka pappersfaktura eller PDF-faktura via e-post till offentlig sektor är inte 
längre ett godkänt alternativ.  
 
För alla länder i EU har en ny standard för elektronisk fakturahantering 
implementerats. För svensk del är standarden Open PEPPOL:s faktura, 
PEPPOL BIS Billing 3.  
 
Norsjö kommun har påbörjat arbetet med att ansluta PEPPOL BIS Billing 3. 
Den SVE-lösning kommunen tidigare haft för elektronisk fakturahantering 
kommer på sikt att fasas ut. 
 
Det nya mottagningssättet medför att inköpsrutinerna måste revideras och 
att samtliga anställda som gör någon form av inköp till verksamheterna 
behöver ha kunskap om vilka rutiner som gäller. 
 
Beslutsunderlag 
Inköpsrutin (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Inköpsrutinerna antas. 
 
----- 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef utbildning 
Verksamhetschef omsorg 
Verksamhetschef kommunal utveckling 
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KS-19/00160 § 29 
 
Riktlinjer vid fakturering och kravhantering 
 
Bakgrund 
Under senhösten 2018 har revisionen genomfört en granskning inom 
området VA-avgifter. Granskningen avsåg bland annat verifiering av 
tillämpning av gällande regelverk.  
 
Vid intervjuerna framkom bland annat att politiskt fastslaget regelverk för 
faktureringsrutiner och kravhantering saknas i Norsjö kommun. Den 
fakturering och kravhantering som görs i kommunen är baserade på egna 
arbetsrutiner enligt tidigare års praxis och gällande lagstiftning för olika 
verksamheter. 
 
För att tillhandahålla övergripande principer för kommunens fakturering 
och kravverksamhet behövs ett fastställt regeldokument. Effektiv 
fakturering och kravverksamhet ska leda till att kommunen får betalt för 
fakturafordringar i tid, förebygga att förfallna fakturafordringar 
ackumuleras till större belopp och minimera kundförluster. Tydliga 
övergripande principer bidrar till en likformig behandling av kommunens 
invånare.  
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för faktureringsrutiner och kravhantering (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Riktlinjer för faktureringsrutiner och kravhantering godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef utbildning 
Verksamhetschef omsorg 
Verksamhetschef kommunal utveckling 
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KS-19/00193 § 30 
 
Revidering av delegeringsordningen gällande hantering 
av personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Bakgrund  
Den 25 maj 2018 började ny lagstiftning inom EU gälla som reglerar 
all behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till 
en person. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (General 
Data Protection Regulation) och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). 
För att säkerställa att Norsjö kommun lever upp till den nya 
lagstiftningen har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats mellan 
Norsjö kommun och OLS (Open Library Solutions) 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Norsjö kommun och 
ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen krävs när  
personuppgifter behandlas eller lagras, hos extern samarbetspartner. 
 
Som framtida hantering av personuppgiftsbiträdesavtal föreslås att 
kommunstyrelsens ordförande - för kommunens räkning - 
undertecknar framtida personuppgiftsbiträdesavtal och att dessa 
återkopplas till kommunstyrelsen som delegationsbeslut. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att för kommunens 

räkning underteckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Norsjö 
kommun och berörda leverantörer. 

 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Siv Bäckström 
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KS-19/00157 § 31 
 
Direktiv för budget 2020 
 
Bakgrund 
Budgetberedningen ska vid ett antal sammanträden under perioden 
februari till och med april utarbeta förslag till budgetramar för 2020 och 
plan för 2021 och 2022. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade 
direktiv för det fortsatta arbetet tagits fram. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ekonomichef 

 
  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 21 
Allmänna utskottet 2019-02-26 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Allmänna utskottet/190226.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00159 § 32 
 
Ombudgetering av medel ur 2018 års budget till 2019 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa 
omständigheter, anslag överföras till kommande redovisningsår. 
Överföringen, som behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid 
underställas kommunfullmäktige för prövning. 
 
Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild 
prövning. I budget 2019 finns en (1) miljon kronor avsatta för 
ombudgeteringar på driften. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ekonomichef 
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KS-19/00161 § 33 
 
Utdelning från Norsjölägenheter AB avseende år 2018 
 
Bakgrund 
Enligt ägardirektiven ställer Norsjö kommun marknadsmässiga avkastnings-
krav på bolaget. Värderegleringen regleras i Lag (2010:879) om allmän-
nyttiga kommunala bostadsaktiebolagsrätt.  
 
3 § ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får 
under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på 
det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit 
till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av 
den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med 
tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får 
dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 
föregående räkenskapsår.” 
 
Enligt samma lag anges även specifika direktiv där begränsningen i värde-
överföringen inte behöver gälla. Detta medför att utdelningens storlek som 
lägst uppgår till 65 534 kr för verksamhetsåret 2018. 
 

                                            Beräkning lägst föreslagen utdelning för år 2018: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Norsjölägenheter AB:s styrelse har, i enlighet med det nya 

ägardirektivet, själva behandlat frågan om aktieägarutdelning till 
ägaren när styrelsen behandlade sin årsredovisning.  

 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Norsjölägenheter AB 
 
 

  

Genomsnittlig statslåneränta 2018 0,48 % 
Tillägg 1 procentenhet 1,00 % 
  1,48 % 
  
Aktiekapital 4 428 000 kr 
  
Lägst utdelning för 2018 65 534 kr 
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KS-19/00162 § 34 
 
Årsredovisning för 2018 års räkenskaper och förvaltning för 
Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
1. Årsredovisning 2018 

Redogörelse för 2018 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt 
särskild bilaga. 

 
2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till 
resultatutjämningsreserven (RUR). Tidigare år har maximal avsättning 
beslutats. 
 

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2018 
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska 
förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget. 
 

4. Granskning av 2018 års verksamhet 
Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2018 lämna en 
redogörelse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning 
över genomförda revisionsinsatser presenteras. 

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