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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 16.55 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Robert Boström (C) vice ordförande 

 Anna Lidén (S) 
  
 
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 Katarzyna Wikström, kommunchef §§ 50 - 80 
 Eleonore Hedman, verksamhetschef kommunal utveckling §§ 50 - 80 
 Lars-Åke Holmgren, ej tjänstgörande ersättare 
 Linda Lidén ej tjänstgörande ersättare 
 Studieförbundet Sensus, § 50 

Berit Enkvist, bibliotek- och kulturstrateg § 50  
 Inger Johansson, HR-chef, § 80 
 Elisabeth Karlsson, personalstrateg, § 80 
 Studieförbundet SISU, § 50 
 Tina Lundgren, ekonomichef §§ 82-84 

 
Utses att justera Robert Boström Paragrafer: 50 - 90 
 
Justeringens tid och plats Onsdagen den 29 maj 2019 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Robert Boström, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-05-28 

Anslaget uppsatt  2019-06-03 Anslaget nedtages 2019-06-24 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
 Aina Sjölin Ekman 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00380 § 50 
 
Information från Studieförbunden 
 
Bakgrund 
Följande studieförbund är kallade för att informera om deras verksamheter: 
 
Sensus kl. 08.30 
IBN Rushd kl. 09.30 
Studiefrämjandet kl. 10.00 
Folkuniversitetet kl. 10.30 
SISU kl. 11.00 
 
Bilda har meddelat att de inte kan delta vid dagens sammanträde. 
Folkuniversitetet har meddelat att de inte har någon verksamhet för 
närvarande i Norsjö men är intresserade av att samarbeta och samverka.  
 
Sensus och IBN Rushd deltog ej. 
                      
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00303 § 51 
 
Fördelning av studieförbundsbidrag 2019 
 
Bakgrund 
Förslag till fördelning av studieförbundsbidrag 2019 redovisas för allmänna 
utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Fördelning (bilaga).  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Fördelning av studieförbundsbidrag 2019 godkänns. 
 
----- 
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KS-19/00513 § 52 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Bakgrund 
Kommunchef Katarzyna Wikström och verksamhetschef Eleonore 
Hedman redovisar den ekonomiska rapporten för kommunledningskontor 
respektive kommunal utveckling till och med april månad.  
 
Beslutsunderlag 
Rapporter (bilaga) 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
• Kommunal utveckling får i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla sig 

inom tilldelad ram. 
-----  
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KS-19/00558 § 53 
 
Årets by 2019 
 
Bakgrund 
Allmänna utskottet har att besluta vilken by som ska utnämnas till Årets by 
2019.  
Kriterier för utnämningen är 
- Delaktighet och inflytande för såväl kvinnor som män. 
- Skapandet av attraktiva miljöer för en ökad livskvalitet. 
- Samverkan mellan olika aktörer inom och utanför byn. 
- Aktivt arbete för och med unga människor. 
- Entreprenörskap 
 
Nomineringsförfarande tillämpas och möjlighet att nominera har varit 
möjligt mellan 15 april och 17 maj 2019. Kandidater presenteras i samband 
med allmänna utskottets möte 2019-05-28. Premiering sker i samband med 
Nationaldagsfirande 6 juni. 
 
Allmänna utskottet beslut 
• Årets by 2019 i Norsjö kommun utses enligt förslag. 
• Kostnaden 5000 kr påföres kostnadsställe 1181. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatriz Axelsson 
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KS-19/00561 § 54 
 
Ändrad tillhörighet - inköpssamordning  
 
Bakgrund  
Förändringar i organisation av arbetet med upphandling och handläggning 
av kollektivtrafikfrågor samt övriga handläggningsfrågor inom kommunal 
utveckling föranleder att ansvar, attestant och ersättare för kostnadsställe 
1550 – ”Inköpssamordning” förändras.  
 
Ekonomi  
Befintlig budget.  
 
Allmänna utskottets beslut  
• Beslutsattestant blir Eleonore Hedman (116) 
• Ersättare blir Katarzyna Wikström (101) 
• Ansvar flyttas från 310 ”Näringsliv och Samhälle” till 303 

”Upphandling” 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
Katarzyna Wikström 
Beatriz Axelsson 
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KS-19/00397 § 55 
 
Fastställande av attest och ansvar för kostnadsställe P1946 
projekt ”Framsteg - Norsjömodellen” 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsen 2019-04-24 § 113 har kommunen beviljat medel 
till projektet ”Framsteg- Norsjömodellen”. Det är inte lämpligt att använda 
ett tidigare projektnummer till det nya projektet. Därför behöver godkända 
medel omdisponeras samt ett nytt projektnummer öppnas. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Godkända medel 362 880 kr flyttas från P1645, CoActive till P1946, 

Framsteg – Norsjömodellen. 
• Till attestant utses Beatriz Axelsson med Fredrik Eriksson som 

ersättare. 
• Ansvarsområde fastställs till 311 ”Arbetsmarknad”. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Tina Lundgren 
Fredrik Eriksson 
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KS-19/00397 § 56 
 
Omdisponering av medel samt fastställande av attestant och 
ansvarsområde gällande P1946 projekt Framsteg- 
Norsjömodellen 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsen 2019-04-24 § 113 har kommunen beviljat medel 
till projektet Framsteg- Norsjömodellen. Det är inte lämpligt att använda 
ett tidigare projektnummer till det nya projektet. Därför behöver godkända 
medel omdisponeras samt ett nytt projektnummer öppnas. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Godkända medel 362 880 kr omdisponeras från P1645, Co-Active till 

ett nytt projekt P1946, Framsteg – Norsjömodellen. 
• Ansvarsområde för P1946, Framsteg - Norsjömodellen föreslås till 311 

Arbetsmarknad.  
• Till attestant utses Beatriz Axelsson med ersättare Fredrik Eriksson. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Tina Lundgren 
Fredrik Eriksson 
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KS-19/00601 § 57 
 
Val av styrgrupp för projekt Framsteg - Norsjömodellen 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsen 2019-04-24 § 113 har kommunen beviljat medel 
till projektet Framsteg- Norsjömodellen. I styrgruppen ska enligt 
projektbeskrivningen finnas representanter från politiken. 
 
Utöver politiska representanter kommer styrgruppen att bestå av: IFO- 
Hanna Lundström, Norsjöbygdens företagsförening- Ralf Signarsson,  
Företagarna- Sören Bergström, Arbetsförmedlingen- Mattias Lindh och 
Tillväxt- Ann-Louise Nyström Harnesk samt Beatriz Axelsson. 
 
Samma representanter som sitter i styrgruppen för näringslivsklimat 
Norsjö bör ingå i styrgruppen för ”Framsteg - Norsjömodellen” på grund 
av att mötena ska hållas samma dag. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Mikael Lindfors 
Robert Boström 
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KS-19/00278 § 58 
 
Motion - Aktivitetspark för alla åldrar i Bastuträsk 
 
Bakgrund  
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att avdelningen för fritid och 
service får i uppdrag att inbjuda de aktiva föreningarna i Bastuträsk för att 
inventera önskemål och lämplig plats för en aktivitetspark. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (bilaga). 
 
Verksamhetens förslag till beslut  
Avdelningen för fritid och service ställer sig positiv för att undersöka 
möjligheten att bygga en aktivitetspark i Bastuträsk. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen bifalls. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

                                      Eleonore Hedman 
                                      Mats Skogh 
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KS-18/01404 § 59 
 
Medborgarförslag – Byt bank  
 
Bakgrund 
Rickard Wahlberg har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att 
Norsjö kommun ska byta bank till en som har öppettider på orten för 
kommunens invånare. 
 
Vid val av bank måste kommunen förhålla sig till upphandling enligt 
LOU, Lagen om offentlig upphandling. Val av bank sker efter 
upphandling. 
 
Förslagsställaren tackas för förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag (bilaga). 

 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Medborgarförslaget avslås med ovanstående motivering. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Rickard Wahlberg 
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KS-19/00468 § 60 
 
Godkännande av upphandlingsunderlag samt antagande av 
anbud för byggtjänster 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun behöver förnya ramavtal för byggtjänster. En upphandling 
enligt LOU är därför genomförd och innan slutförande måste utskottet 
godkänna anbudsunderlag och tilldelning. 
 
Ekonomi  
Uppskattad ramavtalsomfattning för en fyraårs-period är 3 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag (aktbilaga) 
Administrativa föreskrifter (aktbilaga) 
Avtalsmall (aktbilaga) 
Skakrav (aktbilaga) 
Utvärderingsmodell (aktbilaga) 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Upphandlingsunderlagen godkänns. 
• Verksamhetschef för kommunal utveckling får i uppdrag att tilldela 

enligt utvärderingen samt teckna avtal med anbudsgivare rankade etta 
och tvåa.  

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00568 § 61 
 
Kontantautomat för betaltjänstombud 
 
Bakgrund 
Serviceboxen i sin nuvarande form kommer att tas bort från Norsjö kommun 
i och med Swedbanks nedläggning av lokalkontoret. Idag har Loomis 
ansvarat för serviceboxen och Bankomat AB för uttagsautomaten.  
 
En lösning för kontanthantering är viktig för såväl kommunens egna 
verksamheter (Knut’n, simhall, Fritidsgård m.m.) samt för kommunens 
företag. För att byta ut automaten krävs ett betaltjänstombud som står som 
avtalspart. Dialog har förts med företagsföreningarna och deras önskemål är 
att Norsjö kommun står som avtalspart. Medel från Post- och Telestyrelsen 
går att söka via Länsstyrelsen Västerbotten under en fyraårs-period. 
 
Förslag på lösningar har inkommit från Bankomat AB, Loomis och Nokas. I 
dialogmöten med handlarna och företag på orten framkommer att Bankomat 
ABs lösning att föredra.  
Val av avtalspart kan dock ske först efter att en upphandling genomförts. 
 
Ekonomi 
Sammanställningen visar kostnadsbild enligt förslag från Bankomat AB. 
 
Finansiär 2019-06 2020 2021 2022 2023-06 
Länsstyrelsen 198 000 396 000 396 000 396 000 198 000 
      

 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Norsjö kommun agerar som betaltjänstombud under förutsättning att full 

kostnadstäckning säkerställs  
• Kostnaden påförs P1945, Betaltjänstombud 
• Till attestant utses Beatriz Axelsson och till ersättare Eleonore Hedman 
• Ansvarsområde fastställs till 310 ”Näringsliv och samhälle” 

 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Tina Lundgren 
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KS-19/00579 § 62 
 
Information om kulturskolans verksamhet   
 
Bakgrund  
I kulturskolan har en verksamhetsutveckling skett och fler barn och 
ungdomar deltar i verksamheten än tidigare år. Utökning av kulturuttryck 
inom verksamheten har skett med dans, körsång samt att det idag inte finns 
någon kö för val av instrument. Utvecklingsarbetet har skett med externa 
medel från kulturrådet från åren 2016–2018 där det varit möjligt att anställa 
totalt 1,25 tjänst (0,50 dansledare och 0,75 musiklärare). 
 
2018 var totalt 197 barn och ungdomar med i kulturskolan, varav 153 
flickor. Detta är en ökning med 67 elever från 2017. Musik, sång, orkester 
124 deltagare, varav 83 flickor. Dans 73 deltagare, varav 70 flickor 

 
Riksdagen antog en budget för 2019 där allt bidrag till kulturrådet och 
musik - kulturskolor drogs in, totalt 100 mkr. I vårändringsbudgeten 2019 
föreslår regeringen att kulturskolebidraget ska återinföras från hösten 2019. 
Beslut om vårändringsbudget, där förslag om 50 miljoner till kulturskolan 
finns med, väntas fattas av riksdagen i senare delen av juni.   
Externa medel finns i verksamheten tom juni 2019. Skulle riksdagen inte 
besluta om nya medel behöver kommunen tillskjuta egna medel om man vill 
fortsätta bedriva kulturskolan i nuvarande form. 
 
Alt.1 
För att kunna bibehålla kvalitén och den utökade bredd av verksamheten 
under hela 2019 begärs ett tilläggsanslag för kulturskolan med 263 tkr för 
1,25 tjänst under 6 månader. Detta innebär utökade elevplatser för 
instrument, sång och orkesterspel samt fortsatt dans. 
 
Alt 2. 
Vid valet att enbart behålla utökade elevplatser för instrument, sång och 
orkester med möjlighet att utöka med digitalt skapande med en 
tilläggsbudget på 155 tkr. Detta innebär att dansen inte kommer att fortsätt i 
den form vi har i dag. 

       
Ekonomi  
Avdelning kultur och folkhälsa äskar om tilläggsbudget för kulturskolan.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
From med 2019-07-01 - 2019-12-31  
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 Forts. § 62 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
• Informationen noteras om Kulturskolan. 
• Så länge externa medel finns att tillgå fortsätter driften av Kulturskolan i 

nuvarande form. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mari-Louise Skogh 
Tina Lundgren 
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KS-19/00580 § 63 
 
Brandpost Kapellgatan 
 
Bakgrund  
I kommunen finns ett antal brandposter placerade i privata bostäder. Dessa 
används av räddningstjänsten i händelse av brand för att få tillgång till 
släckvatten. Se tidigare beslut i Se tidigare beslut i kommunfullmäktige 
2015-06-22 § 70. 
 
En av dessa brandposter har under vintern sprungit läck och fastighetsägaren 
har drabbats av skada. Fastighetsägaren har efter detta begärt med hän-
visning till tidigare beslut att brandposten tas bort. För att kunna verkställa 
tidigare beslut behöver därför ekonomiska medel tillskjutas. Eftersom 
fastighetsägaren redan drabbats av skada så är det angeläget att kunna 
verkställa under grävsäsongen 2019.  
 
Räddningstjänsten har framhållit att detta är en brandpost som de har behov 
av att ersätta med brandpost i gatan. Eftersom räddningstjänsten tillhör Malå 
kommun hanteras ärendet av kommunal utveckling och teknikavdelningen. 
Kostnader för rivning av befintlig brandpost i privatbostad föreslås bekostas 
av den egna kommunen medan investeringen av en ny brandpost kostnads-
förs på den med Malå kommun, gemensamma bygg- och miljönämnden. 
Det övergripande ansvaret för brandposter ligger hos Räddningstjänsten då 
syftet med brandposter är just i den verksamhetens intresse. 
 
Ekonomi  
Att demontera brandposten är i många fall en ganska omfattande operation 
då avstängningsmöjlighet vid kommunens huvudledning saknas för brand-
poster. Ledningen kan alltså inte bara tas ur bruk utan måste grävas fram 
och en ny avstängning monteras.  
 
Del som berör rivning av befintlig brandpost är inte att betrakta som in-
vestering och extra anslag av driftmedel begärs därför likväl som 
investeringsmedel för den del som berör nyinstallation av brandpost. Det är 
svårt att uppskatta exakt hur mycket av arbetet som tillhör rivning av 
befintlig brandpost och hur mycket som tillhör nyinstallationen.  
Äskade driftmedel för rivning: 50tkr.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2019 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 § 70 
Investeringsäskande (bilaga) 
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 Forts. § 63 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Omdisponering av befintliga driftmedel på 50 000 kronor godkänns.  
• Medlen tas från kst 1105, KS-förfogande och påförs kst 3104, 

Parkeringsytor, allmänna platser.  
• Kostnaderna för rivningen påföres kst 3104, Parkeringsytor, allmänna 

platser. 
• Tilläggsanslag för investering beviljas med 50 000 kronor. 
• 50 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1911, Brandpost Kapellgatan.  
• Till beslutsattestant utses teknikchef Elin Andersson med kanslichef Siv 

Bäckström som ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 620, Miljö- och byggnämnd (inklusive 

räddningstjänst). 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson  
Fredrik Salomonsson  
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KS-19/00369 § 64 
 
Avskilda duschbås för skolans verksamhet i sporthallen 
 
Bakgrund  
Verksamhetsområdet skola har under en längre tid utryckt behovet om att 
genomföra en lokalanpassning med avskilda duschbås i sporthallens duschar 
för att öka tryggheten för eleverna. 
 
Det finns idag enstaka omklädningsrum och duschar för den som vill byta 
om och duscha enskilt. Verksamhetsområdet skola framför att behovet 
avskildhet vid duscharna ökar och bättre lösningar måste tillskapas. I 
samråd med skolan har teknikavdelningen tagit fram ett förslag som 
uppfyller verksamhetens krav.  
 
En lösning ska inte innebära minskad tillgänglighet för personer med 
funktionshinder och förslaget har därför skickats på remiss till 
bygglovhandläggare vid bygg- och miljöavdelningen som varit på plats och 
gjort bedömningen att kraven på tillgänglighet ändå uppfylls då 
tillgänglighetsanpassade duschutrymmen finns att tillgå. 
 
Önskvärt från fritid och service, som sköter lokalvården har också varit att 
hitta en lösning som inte är avsevärt försvårande vid städning av 
duschutrymmen.  Golvvården sker idag maskinellt, något som med 
duschbås inte längre kommer att vara möjligt. Duschväggar förenklar 
skötseln men bidrar samtidigt till ökad avskildhet. Denna lösning är en 
balans mellan skolans behov och krav på avskildhet och lokalvårdens 
önskemål om enkel skötsel.  
 
Omklädningsrummen i simhallen ingår inte i detta ärende då problemet 
upplevs mindre påtagligt där (möjlighet att duscha med badkläder finns), 
samt att en utredning för simhallen redan pågår. 
 
Ekonomi  
Investeringskostnaden för omklädningsrum i sporthallen, ishallen och 
fotbollshallen beräknas uppgå till: 140 000 kr 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Investeringen bör kunna göras efter semestern och innan skolan börjar. 
Eventuellt kommer något omklädningsrum behöva stängas även sedan 
skolan startat. 

 
Beslutsunderlag 
Investeringsäskande (bilaga). 
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 Forts. § 64  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Tilläggsanslag för investering beviljas med 140 000 kronor.  
• 140 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1909, Duschväggar idrottshall.  
• Till beslutsattestant utses teknikchef Elin Andersson med verksamhetschef 

kommunal utveckling Eleonore Hedman som ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 331, Fastigheter. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
Therese Berg 
Mats Skoogh 
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KS-19/00371 § 65 
 
Anpassning kontorslokaler skolan 
 
Bakgrund  
Verksamhetsområdet utbildning har för avsikt att samla all administration 
på ett och samma ställe. Detta för att förbättra både intern och externservice. 
Samtliga tre medarbetare kommer att ha sina arbetsplatser i en och samma 
lokal i stället för som idag på tre olika ställen  

 
Verksamhetsområdet har identifierat två tänkbara lokaler, nuvarande 
vaktmästeriet samt nuvarande skolexpeditionen. Ett antal faktorer har 
övervägts och dialog har förts med kommunal utveckling angående tekniska 
förutsättningar. Båda alternativen behöver en ny och förbättrade ventilation 
för att det ska fungera. Efter överväganden har verksamhetsområdet 
utbildning beslutat att gå vidare med nuvarande vaktmästeri.  
 
Ekonomi  
Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå 75 000 kr. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Investeringen bör påbörjas skyndsamt för att kunna vara klar under hösten 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsäskande (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Tilläggsanslag för investering beviljas med 75 000 kronor.  
• 75 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1910, Ventilation kontorslokal, skolan.  
• Till beslutsattestant utses teknikchef Elin Andersson med 

verksamhetschef kommunal utveckling Eleonore Hedman som ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 331, Fastigheter. 
 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Eleonore Hedman 
Robert Åman 
Tina Lundgren 
Therese Berg 
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KS-19/00543 § 66 
 
Ungdomsinitiativ – Bättre omklädningsrum i fotbollshall och vid 
badplatsen i Norsjö 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag på bättre omklädningsrum i 
fotbollshallen och badplatsen i Norsjö. 
 
Förslaget beskriver inte närmare vilken typ av förbättring man önskar. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
Omklädningsrummen på badplatsen nyttjas sommartid då det är ljust i princip 
dygnet runt. Ljusinsläpp sker från fönster och därmed är inte belysning 
inmonterad. Varken el eller vatten finns.  
 
Omklädningsrummen i fotbollshallen är i relativt gott skick. Trä i bänkar är 
utbytt. Ytskikt ses över regelbundet (golv-väggar). Inga ombyggnationer är 
planerade förutom skiljeväggar i duscharna.  

 
Enligt avdelningen fritid och service yttrande anses ungdomsinitiativet besvarat.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förslaget om omklädningsrum vid badplatsen anses som besvarat. 
• Förslaget om omklädningsrum i fotbollshallen avslås. 
 
----- 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 

                                      Mats Skogh 
8A 
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KS-19/00535 § 67 
 
Ungdomsinitiativ – Två beachplaner till badstranden i Norsjö 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att bygga två 
beachplaner vid badstranden i Norsjö.  
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
En översyn av badplatsen i Norsjö pågår och kostnadsberäkning för att 
eventuellt anlägga beachvolleyplaner vid badplatsen kommer att ske senast 
2020. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt avdelningen fritid och service yttrande anses ungdomsinitiativet 

besvarat. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8 A 
My Nilsson 
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KS-19/00541 § 68 
 
Ungdomsinitiativ - Fler beachplaner i Norsjö 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om fler beachplaner i 
Norsjö.  
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
Ett område för beachvolley med två planer finns vid sporthallen i Norsjö. 
En översyn av badplatsen i Norsjö pågår och kostnadsberäkning för att 
eventuellt anlägga en ny beachvolleyplan vid badplatsen kommer att ske 
senast 2020. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt avdelningen fritid och service yttrande anses ungdomsinitiativet 

besvarat. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8 A 
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KS-19/00542 § 69 
 
Ungdomsinitiativ – Ny sport- och simhall, nr 1 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit angående sim och sporthallen i Norsjö. 
Förslag: Ny sim- och sporthall med högre takhöjd i sporthallen. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget. 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
En utredning har startat angående sim- och sporthallens framtid. 
Utredningen består av att ta fram kostnader och alternativ för nybyggnation 
eller renovering av befintlig sim- och sporthall.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt avdelningen fritid och service yttrande anses ungdomsinitiativet 

besvarat. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 25 
Allmänna utskottet 2019-05-28 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Allmänna utskottet/190528.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00534 § 70 
 
Ungdomsinitiativ – Ny sport- och simhall, nr 2 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit angående sim och sporthallen i Norsjö. 
Förslag: Rutschkanor i simhallen och en till sporthall på grund av att  
det är svårt att hitta lediga tider i nuvarande hall. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget.  
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
En utredning har startat angående sim- och sporthallens framtid. 
Utredningen består av att ta fram kostnader och alternativ för nybyggnation 
eller renovering av befintlig sim- och sporthall. Den kommer även omfatta 
behov av kringutrustning såsom eventuella vattenrutschkanor.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förslaget om rutschkanor anses som besvarat 
• Förslaget om en till sporthall avslås. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
Anni Bjursell 
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KS-19/00538 § 71 
 
Ungdomsinitiativ – Hopp- och flytbrygga 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att en hopp- och 
flytbrygga bör byggas vid badplatsen i Norsjö. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
En upprustning av badplatsen i Norsjö pågår. Vattnet utanför badstranden är 
mycket långgrunt och en flytbrygga på grunt vatten innebär stor risk för 
skador vid dykning. Eventuella förändringar med ny utrustning som berör 
vattensäkerheten kommer i nuläget inte att prioriteras 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förslaget om hopp och flytbrygga avslås. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
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KS-19/00540 § 72 
 
Ungdomsinitiativ – Utökade tider för allmänheten i sporthallen 
samt öppettider på fritidsgården  
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att fler allmänhetens 
tider i sporthallen införs samt utökade öppettider på fritidsgården. 
 
Avdelningarna kultur och folkhälsa och fritid och service tackar för 
ungdomsinitiativförslaget. 
 
Avdelningarna kultur och folkhälsa samt fritid och service yttrande. 
Sporthallen i Norsjö bokas till stor del av föreningar och möjligheten att 
utöka allmänhetens tider blir därför begränsad. 
Möjligheten att utöka allmänhetens tider i sporthallen samt fritidsgårdens 
öppettider kommer att undersökas inför hösten 2019. 
 
Även Norsjövallens sporthall och Bastuträsk sporthall finns att hyra. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt kultur och folkhälsa samt fritids och service yttrande anses 

ungdomsinitiativet besvarat.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mari-Louise Skogh 
Mats Skogh 
Klass 8 A 
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KS-19/00539 § 73 
 
Ungdomsinitiativ - Åkband eller lift till Mollvingbacken 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med förslag på investering av åkband/ 
lift till Mollvingbacken. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
På grund av begränsade medel för fritidsaktiviteter prioriteras för 
närvarande inte åkband/lift till Mollvingbacken.  
Skidlift finns i Solia och frågor rörande utveckling av den anläggningen 
tillkommer föreningen Friluftsfrämjandet i Norsjö. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Åkband eller lift till Mollvingbacken avslås 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
Friluftsfrämjandet Norsjö 

 
  

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 29 
Allmänna utskottet 2019-05-28 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Allmänna utskottet/190528.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00531 § 74 
 
Ungdomsinitiativ – Bättre fotbollshall  
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag på att bygga en bättre och 
större fotbollshall för 11-mannalag och eventuellt en ny konstgräsmatta. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
För närvarande finns inga planer på att bygga en ny fotbollshall i          
Norsjö kommun. Nytt konstgräs finns med i framtida planering för 
underhåll av nuvarande fotbollshall. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förslaget om bättre fotbollshall avslås. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
Linn Bergqvist 
Agnes Harnesk 
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KS-19/00536 § 75 
 
Ungdomsinitiativ - Beachplan ska inte ligga nära vägen                                  
och större idrottshall 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag på att flytta beachplanen i 
Bastuträsk och att bygga en större sporthall. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativet. 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
För närvarande finns inga planer på att bygga en större sporthall i       
Bastuträsk.  
Norsjö kommun har inte medverkat i byggnation eller placering av 
nuvarande beachplan i Bastuträsk och kan därför inte yttra sig i frågan.  
 
Frågeställarna föreslås där med att kontakta samhällsrådet i Bastuträsk vid 
eventuella idéer om förändringar som berör fritidsfrågor i samhället som för 
dialog med kommunen om förändrings- eller utvecklingsbehov.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Förslaget om beachplan anses som besvarat. 
• Förslaget om att bygga en större idrottshall avslås. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
Mirjam 
Tindra    
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KS-19/00544 § 76 
 
Ungdomsinitiativ - Volleybollhall med beachplaner  
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att en volleybollhall 
med beachplaner bör byggas. 
 
Avdelningen fritid och service tackar för ungdomsinitiativförslaget 
 
Avdelningen fritid och service yttrande. 
För närvarande finns inga planer på att bygga en inomhushall för 
beachplaner i Norsjö kommun. Däremot pågår en utredning om framtida 
behov av förändring av sim- och sporthall. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Volleybollhall med beachplaner avslås. 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
8A 
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KS-19/00529 § 77 
 
Ungdomsinitiativ – Inomhustemperatur i skolan 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit till teknikavdelningen från elever i åk 8A 
som föreslår att höja inomhustemperaturen i skolan då många elever fryser. 
Förslagsställarna framhåller också att för låga temperaturer leder till sämre 
prestationsförmåga hos eleverna och att det inte är hälsosamt att gå runt och 
frysa, och föreslår därför att temperaturen ställs in på 20 - 22 grader. 
 
Avdelningen teknik tackar för ungdomsinitiativförslaget. 
 
Avdelningen tekniks yttrande. 
Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 °C mätt som operativ temperatur. 
Operativ temperatur kan mätas med en glob- eller kubtermometer, och tar 
hänsyn till både till lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor 
som fönster och väggar. Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan 
upplevas som drag. Operativ temperatur speglar därför hur kroppen 
upplever temperaturen. 
 
Görs en mätning med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 °C 
kan det vara så att riktvärdet inte uppnås. Det vill säga att vi redan idag ska 
hålla 20-22 °C i våra lokaler. Värmesystemet är dock inte dimensionerat för 
att klara de mest extrema utetemperaturerna. Det gäller dels enstaka extremt 
kalla dagar, dels kortare så kallade köldknäppar. Det kan alltså någon 
enstaka gång bli kallare än vad som upplevs som komfortabelt. Under 
normala vintertemperaturer kan man dock kräva att värmesystemet klarar av 
att hålla lämplig temperatur. Skolan är också en ganska stor byggnad och 
det kan ibland vara svårt at justera in så att alla utrymmen har rätt 
temperatur. Det är också så att för höga inomhustemperaturer under vintern 
kan leda till ohälsa främst genom att luften blir torr, att bakterier lättare 
sprids osv. därför är det lika viktigt att inget utrymme blir för varmt. 
 
Upplever man som elev att ett klassrum är kallare än 20 grader och att man 
mår dåligt av detta så ska man påpeka problemet till sin lärare. Läraren ska i 
sin tur göra en felanmälan till teknikavdelningen så vi kan utreda problemet 
och den avvikande temperaturen i varje enskilt fall.  

 
Allmänna utskottets beslut 
• Inför kommunstyrelsens sammanträde omformuleras ingressen. 
• I övrigt överlämnas ärendet utan eget yttrande. 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Åk 8A 
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KS-19/00530 § 78 
 
Ungdomsinitiativ - ”Bättre mat” 

 
Bakgrund  

                                      Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att ändra matsedeln 
på skolan. 
 
Kostenheten tackar för ungdomsinitiativ-förslaget 
 
Yttrande 
I vår kostpolicy står det bland annat att det ska finnas matråd, där 
representanter för elever och brukare kan komma med synpunkter på kosten.  
 
Måltidsverksamheten har utöver detta skyldighet att ta hänsyn till de 
riktlinjer och näringsberäkningar som finns och utifrån detta skapa en god 
och varierad kost. Vi försöker utifrån dessa förutsättningar hitta en 
balanserad matsedel som kan tillgodose många önskemål och behov. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Enligt kostenhetens yttrande anses ungdomsinitiativet besvarat.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Gerd Ström 
9A 
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KS-19/00533 § 79 
 
Ungdomsinitiativ – Gratis bussresor på loven 
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ från klass 8A har inkommit med förslag att införa 
gratis bussresor under loven – i alla fall sommaren.  
Enligt förlagsgivarna skulle: ”Fler välja att ta bussen i stället för att åka bil 
om det vore gratis. Om fler åker buss kommer utsläppen att bli mindre och 
det är bättre för miljön. 
Ungdomarna får dessutom mer att göra om bussen blir gratis. Flera upplever 
att det inte finns något att göra på sommarlovet, men om bussen vore gratis 
skulle man kunna åka gratis och då skulle fler välja att gå ut och göra saker. 
Om det inte finns något att göra i Norsjö så kan man åka och göra saker på 
andra ställen.” 
 
Ekonomi  
Under sommaren 2018 erbjöds ungdomar gratis bussresor i hela länet. 
Denna insats finansierades av statliga medel som skulle vara tre år, men i 
den nya budget som antogs hösten 2018 drogs bidraget på 350 miljoner kr 
in. Region Västerbotten har beslutat att åter söka dessa medel om de 
återinförs – men så är i dagsläget inte fallet. 
I den budget som är avsatt för kollektivtrafik finns inte utrymme att 
finansiera gratis bussresor till ungdomar. 
 
Kommunal utvecklings yttrande 
Gratis bussresor till ungdomar kan vara ett sätt att öka kännedomen och 
användandet av den kollektiva trafiken och på så sätt bidra till en förbättrad 
miljö och ekonomi på sikt. Det krävs dock en utredning om hur en sådan 
insats i praktiken skulle kunna genomföras (förtydligande av vilka som är 
berättigade, hantering av biljetter och ekonomi). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Verksamhetsområdet kommunal utveckling får i uppdrag att utreda 

gratis biljetter till ungdomar. 
• Förslagsställarna tackas för sitt visade engagemang och initiativet anses 

besvarat. 
 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Klass 8A: Lovisa, Emma, Selma, Markus, Jill, Joakim, Sadam, Pontus 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00645 § 80 
 
Personalförsörjning  
 
Bakgrund 
Inger Johansson redovisar om personalförsörjning. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00521 § 81 
 
Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2018 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen (2017:725, 4 kap 29 §) får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partistödet delas upp i tre delar: 
Grundstöd – årsbaserat fast belopp (för 2018 är stödet 13 000 kr/parti) 
Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2018 är stödet 10 000 kr/mandat) 
Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd 
 
Partistöd fördelas enbart till partier där det enligt länsstyrelsens samman-
räkning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för 
perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har 2014-12-08 i sina regler och rutiner för partistöd 
beslutat att redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda enligt innevarande års beslutade sammanträdesdatum så att 
presentation kan göras till kommunfullmäktige innan den 30 juni. 
 
Följande partier har lämnat en redovisning: 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
 
Beslutsunderlag 
Redovisningar (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.  
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Partiernas gruppledare 
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KS-19/00572 § 82 
 
Årsbudget 2020 jämte plan för 2021 - 2022 
 
Bakgrund 
Årsbudget 2020 bygger i grunden på de budgetbelopp som budget-
beredningen 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  x xxx tkr 
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 Forts. § 82 
 

- 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollet skickas till 
Ekonomichef 
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KS-19/00573 § 83 
 
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 tkr 
Budgeterat årsresultat 5 040 
Ej använt ombudgeteringsutrymme 0 
Tilläggsanslag Flyktingverksamhet -3 053 
Justerad budget 1 987 

  
Budgetavvikelse Skatter och bidrag 3 664 
Budgetavvikelse Pensionsavsättning 500 
Budgetavvikelse Finansiella intäkter 200 

Prognos årsresultat exkl. 
verksamheternas budgetavvikelser 

6 351 

  

Budgetavvikelse Kommunfullmäktige 0 
Budgetavvikelse Kommunstyrelse -10 200 
   varav budgetavvikelse Kommunledningskontor 500 
   varav budgetavvikelse Kommunal utveckling -465 
   varav budgetavvikelse Omsorg -9 502 
   varav budgetavvikelse Utbildning -733 
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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 
• Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att i detalj redovisa 

omsorgens underskott vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-
11.  

• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
Protokollet skickas till kommunchef, ekonomichef  

Budgetavvikelse Gemensamma nämnder -78 
Verksamheternas budgetavvikelser -10 278 
  

Prognos årets resultat 2019 -3 927 
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KS-19/00574 § 84 
 
Kommunal skattesats 2020 för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. Eftersom budget för 
näst kommande år kommer att beslutas i juni månad istället för under 
hösten bör skattesatsen fastställas när budgeten fastställs. Skattesatsen för 
2020 föreslås fastställas till oförändrat 23,40 öre per skattekrona. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Den primärkommunala skattesatsen för 2020 fastställs till oförändrat 

23,40 öre per skattekrona. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ekonomichef  
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KS-19/00461 § 85 
 
Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Dahlbergsgården 
 
Bakgrund 
Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2018 har 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018, bilaga. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen för Stiftelsen Dahlbergsgården godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Stiftelsen Dahlbergsgården 
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KS-19/00411 § 86 
 
Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
 
Bakgrund 
Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum avseende 2018 har 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
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KS-19/00604 § 87 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Motion - Konferenser och möten på distans. 
Remiss skickad 2019-03-04 till verksamhetsområdet kommunlednings-
kontor. 
 
Motion – Förenklad biståndsbedömning i hemtjänsten 
Remiss skickad 2019-03-04 till verksamhetsområdet omsorg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00603 § 88 
 
Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Medborgarförslag - Noretområdet. 
 
Remiss skickad 2019-05-06 till verksamhetsområdet kommunal utveckling. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-18/00268 § 89 
 
Förändring av taxa för efteranslutning till stadsnätet 
 
Bakgrund  
Norsjö Kommun har som policy att erbjuda efteranslutning till stadsnätets 
fiberinfrastruktur förutsatt att fastigheten ligger inom ett befintligt fiber-
utbyggt område. Anslutningen erbjuds i dagsläget till en fast kostnad enligt 
följande princip: 
 
Taxa 1 
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten: 
9.000kr 
 
Taxa 2 
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:  
19.000kr 
 
Definition ”Utbyggt område” 
Enligt idag gällande Bredbandsstrategi ska efteranslutning till stadsnätet 
kunna erbjudas alla fastigheter som bor inom utbyggt område. En tydlig 
definition om vad som räknas som utbyggt område saknas dock vilket 
öppnar för fria tolkningar av nämnda definition. Stadsnätsverksamhetens 
gör tolkningen att efteranslutning rimligen enbart kan erbjudas till fast pris 
om fastigheten normalt skulle ha varit aktuell om området byggs ut enligt 
idag gällande principer. I de allra flesta fall, i synnerhet tidigt utbyggda 
områden, finns också ett flertal andra principer att ta hänsyn till, bland 
annat: 
 
- Antal meter till närmaste fiberbrunn (antal meter som måste grävas) 
- Att fiberbrunnen har tillgång till ledig fiber av rätt typ 
- Markens beskaffenhet 
- Antal eventuella slagningar/borrningar under väg 
 
Det är således ingen garanti att efteranslutningen blir kostnadsneutral om 
man tillämpar en allt för vid definition av vad som räknad som utbyggt 
område. För att efteranslutning ska kunna erbjudas till fast pris enligt 
gällande taxa måste i princip samtliga av ovanstående parametrar beaktas 
och endast under idealiska förhållanden kan efteranslutning erbjudas till fast 
pris. 
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 Forts. § 89 
 
Förtätningsprojekt 
Norsjö Kommun har idag heller ingen princip i hur vi hanterar frågan om 
flera kunder i samma område ”går ihop” och tillsammans efterfrågar 
efteranslutning inom samma område. Stadsnätsverksamheten uppmuntrar 
sådana initiativ då den totala kostnaden för hela entreprenaden då blir 
billigare och enklare för oss att hantera. Samtidigt kan också det totala priset 
för kunden bli lägre än fastställd  
  
”Taxa 2” vilket då innebär att kommunen frångår principen att kostnaden 
ska vara neutral för kommunens verksamhet. 
 
”Taxa 3” 
För att lösa kostnadsproblematiken som uppstår om fastigheten ligger långt 
utanför utbyggt område, eller om förutsättningarna för fast pris i övrigt inte 
uppfylls, föreslås därför att stadsnätsverksamheten kan tillämpa en tredje 
taxa enligt självkostnadsprincipen (enligt offert). Stadsnätsverksamheten 
kan då erbjuda fiber till alla som önskar utan att för den delen riskera att 
kraftigt överskrida fastställd budget för verksamheten som helhet.  
Samma taxa skulle med fördel även kunna tillämpas vid förtätningsprojekt 
eller om kunden i samråd med stadsnätsverksamheten tar på sig en större del 
eget arbete. Genom denna princip skapas också incitament för kunden att 
ansluta sig samtidigt som vi uppmuntrar utökad fibertäckning inom 
kommunen som helhet. För att täcka kostnader för dokumentation, aktiv 
utrustning etc. så föreslås även ett minsta belopp för Taxa 3 motsvarande 
beloppet för Taxa 1. 
 
För att ytterligare öka incitamentet för fler medborgare att efteransluta sig 
ges medborgaren även möjlighet att bistå med eget arbete, exempelvis att 
medborgaren i egen regi, eller med egen entreprenad, bistår med grävning 
av kanalisation. Villkoret för en sådan uppgörelse är att arbetet i så fall sker 
på ett fackmannamässigt sätt och att arbetet följer gällande riktlinjer, 
exempelvis anvisningarna för ”Robust Fiber”. Genom denna samverkan så 
kan den totala kostnaden bli lägre.  
 
Exempel på när Taxa 2 är tillämpbar: 
Exempelvägen 10, 14 och 16 är anslutna. Exempelvägen 12 ligger mellan 
dessa fastigheter och är därmed inom utbyggt område. 
 
Exempel på när Taxa 3 blir tillämpbar: 
Exempelbyn är utbyggt och inkommande fiber kommer längs vägen söder 
om Exempelbyn. Förfrågningen avser en fastighet som ligger ca 650 meter 
lägre upp längs vägen som fortsätter norr om Exempelbyn. Området kan 
därmed inte räknas som utbyggt och Taxa 3 blir tillämpbar.   
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 Forts. § 89 
 
Ekonomi  
Under slutet av 2018 förändrades personalsammansättningen vilket innebär 
att en större andel av arbetet med efteranslutningen måste läggas ut på 
entreprenad. För att parera denna kostnad föreslås en ökning av Taxa 2 med 
5.000kr. Nytt föreslaget belopp för Taxa 2 blir således 24.000kr. 
 
Förslag på nya taxor 
Taxa 1 
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten: 
9.000kr (oförändrat) 
 
Taxa 2 
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:  
24.000kr (höjning med 5.000kr) 
 
Taxa 3  
Pris offereras enligt självkostnadsprincipen, dock lägst motsvarande Taxa 1. 
  
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Fastställda belopp föreslås börja gälla efter beslut. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Taxa 1 fastställs till 9 000 kr. 
• Taxa 2 fastställs till 24 000 kr. 
• Taxa 3 offereras enligt självkostnadsprincipen. 
• Stadsnätsverksamheten får mandatet att bedöma om Taxa 2 eller Taxa 3 

är tillämpbar i det enskilda fallet. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Magnus Karlsson 
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KS-19/00588 § 90 
 
Förändring av stadsnätets portavgift 
 
Bakgrund  
Norsjö kommuns stadsnätsverksamhet tillämpar idag en portavgift som 
debiteras anslutna tjänsteleverantörer, direkt eller via aktuell kommunika-
tionsoperatör. Avgiften är idag fastställd till 140kr plus moms, per port, 
månad och ansluten kund. Jämfört med övriga stadsnät i regionen är denna 
avgift i det lägre spannet. 
 
Förslag till förändring 
Stadsnätsverksamheten föreslår att denna avgift/taxa fortsättningsvis inte 
årligen fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Motivering 
Ovanstående avgift debiteras aldrig medborgaren, utan ingår i kostnaden 
som kunden/medborgaren betalar till vald tjänsteleverantör. Norsjö kommun 
har därmed ingen möjlighet att direkt påverka kostnaden som tjänste-
leverantören debiterar kunden. Indirekt påverkar naturligtvis vår portavgift 
slutpriset till kunden men det är ingen garanti att en låg avgift automatiskt 
innebär en lägre kostnad för kunden. Det finns däremot andra, mer effektiva, 
medel för oss att hålla avgifterna på rimliga nivåer. Ett exempel på detta är 
ökad konkurrensutsättning, alltså att fler tjänsteleverantörer får möjlighet att 
leverera tjänster via Norsjö kommuns fiberinfrastruktur. 
 
Vidare så är det bara slutkunder, såväl företag som privatpersoner, som 
köper sina tjänster via en extern tjänsteleverantör som debiteras ordinarie 
portavgift. Kapacitetsanslutningar, svartfiber och andra mer avancerade 
tjänster sker prissättning redan idag enligt förhandlingsprincipen, alltså att 
varje nytt avtal är ett förhandlat pris beroende på löptid, servicenivåer etc. 
Dagens debiteringsprincip är alltså inte konsekvent utan det finns en rad 
undantag. 
 
Ytterligare en faktor som talar emot dagens prissättningsprincip är att vi 
inom kort kommer erbjuda ett flertal nya tjänster, exempelvis 250, 500 och 
1000Mbit/s samt olika nivåer på serviceåtagande. Varje enskild tjänste-
leverantör har dessutom olika principer för prissättningen ut mot kund vilket 
gör att kommunen med dagens ”fastprisprincip” riskerar att få en mindre 
andel av den förväntade marginalen. Samtidigt skulle en förnyad/utökad 
fastprismodell som innehåller fler tjänster bli väldigt omfattande och 
komplicerad. Då marknadspriserna ständigt förändras i takt med att 
tjänsteutbudet ökar skulle det också bli en svårighet att ständigt parera dessa 
fluktuationer genom att flera gånger per år fastställa nya taxor. 
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 Forts. § 90 
 
Ekonomi  
Genom att marknadsanpassa vår debiteringsmodell beräknas intäkterna öka 
från dagens 140kr/port/månad till nedan ungefärliga belopp. Beloppen avser 
privatkunder med ”standard” servicenivå (s.k Best Effort), per port och 
månad. 
 
Internet 100/100 Mbps  180 kr 
Internet 250/250 Mbps  280 kr 
Internet 500/500 Mbps  420 kr 
Internet 1000/1000 Mbps  600 kr 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Förutsatt att förslaget att marknadsanpassa portavgifterna godtas så börjar 
fastställda belopp gälla i takt med att nya avtal med tjänsteleverantörerna 
tecknas. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Dagens portavgift ska fortsättningsvis inte fastställas av 

kommunfullmäktige, utan prissättningen sker på marknadsmässiga 
villkor i samråd med AC-Net och/eller samverkande stadsnät. 

• Besluten om portavgiften delegeras till allmänna utskottet 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Magnus Karlsson 
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