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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 

 Anna Lidén (S) 
 
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 Katarzyna Wikström, kommunchef §§ 91-97, 99-106 
 Eleonore Hedman, verksamhetschef kommunal utveckling 
 Inger Johansson, hr-chef § 92-93 
  

  
 

 
Utses att justera Rickard Nilsson Paragrafer: 91 - 106 
 
Justeringens tid och plats Tisdagen den 3 september 2019 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Rickard Nilsson, justerande 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-09-03 

Anslaget uppsatt  2019-09-03 Anslaget nedtages 2019-09-24 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
 Aina Sjölin Ekman 
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 § 91 
 
Dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommer 
- Ansökningar Sponsring 2019. 
 
Utgår 
- Begäran om tilläggsanslag till nytt webbpubliceringsverktyg. 
 
----- 
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KS-19/00939 § 92 
 
Personalförsörjning  
 
Bakgrund 
HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjning. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00940 § 93 
 
Sjukfrånvaro 
 
HR-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/00887 § 94 
 
Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 
Kommunchef Katarzyna Wikström och verksamhetschef Eleonor 
Hedman redovisar den ekonomiska rapporten för kommunlednings-
kontor respektive kommunal utveckling till och med juli månad 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska rapporter (bilaga). 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
• Verksamhetschef för kommunal utveckling får i uppdrag att vidta 

åtgärder för att komma i balans. 
 
----- 
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KS-19/00926 § 95 
 
Översyn ringbilstrafik 
 
Bakgrund 
Ringbilstrafiken är beställningsstyrd kompletteringstrafik. Målsättningen 
med ringbilstrafik är att människor som bor i glesbygd och inte har tillgång 
till linjelagd trafik skall ha möjlighet till samma samhällsservice som 
övriga invånare. Ringbil kan i de flesta fall beställas upp till tre dagar per 
vecka och är tidtabellagd. Mellan Norsjö och Bastuträsk finns dagliga 
turer. 
Norsjö kommun har att ta ställning till behov av att tydliggöra vilket utbud 
som ska finnas och överväga att plocka bort linjer som inte nyttjats under 
flera år – alternativt bibehålla samtliga linjer utifrån ovan målsättning. 
 
Omfattning 
En minskning av antal passagerare och total sträcka kan konstateras under 
flera år. Antal transporter har dock ökat. 
 
År    2015  2016 2017 2018 
Antal transporter  493 467  501  516 
Antal passagerare:  980 925 845 762  
Antal km:   24 519 21 541 21 042 18 833 

 
Beslutsunderlag  
Aktuella ringbilslinjer 2019 med statistik (bilaga). 
 
Verksamhetens förslag till beslut 
Till nästa kollektivtrafikplan justera ringbilslinjerna enligt gråmarkerade 
förslag. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Emma Lindfors 
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KS-18/01008 § 96 
  
Rutin för årliga beslut om firmatecknare för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
När Norsjö kommun ansöker om finansiering av t.ex. projekt krävs ett 
intyg om firmatecknare, exempelvis ett protokoll med beslut om vem/vilka 
som är firmatecknare. I flera fall kräver finansiären ett intyg om 
firmatecknare som är maximalt ett år gammalt. 
 
Norsjö kommun har hittills fattat beslut om firmatecknare endast vid 
tillfällen då någon förändring skett, av organisatorisk eller personell art. 
Det har inneburit att den handling som bifogats ansökningar har varit äldre 
än ett år och ytterligare kompletteringar har därför krävts.  
 
Tillväxtavdelningen ber nu kommunstyrelsen besluta om att införa en rutin 
om årliga beslut om firmatecknare för Norsjö kommun, oavsett om någon 
förändring skett eller inte. Därutöver fattas beslut om firmatecknare vid 
tidpunkt då någon förändring skett som medför behov av nytt beslut. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober såvida inte någon 

förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan tidpunkt. 
• Utvecklingsstrateg får i uppdrag att lyfta ärende om årligt beslut om 

firmatecknare. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Mikael Lindfors 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-19/00548 § 97 
 
Medborgarförslag- Noretområdet 
 
Bakgrund  
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att omvandla delar av 
Noretområdet för odling. 
 
Avdelningen fritid och service gör bedömningen att nuvarande prioriteringar 
gällande fördelning av kommunala medel till park och grönyteskötsel i 
Norsjö kommun inte har möjlighet att bedriva odling med nuvarande budget 
och personalstyrka. 
 
Avdelningen tillväxt som hanterar feriepraktik har från 2020 kraftigt 
begränsad budget till feriepraktik som i huvudsak styrs mot befintlig 
parkskötsel.  
 
Skolan har styrdokument som ska följas. Det finns inget krav i läroplanen på 
att skolan praktiskt ska göra det som förslås i motionen. Det är upp till varje 
ämneslärare i sin profession att planera och genomföra undervisning som 
leder till Skolverkets uppställda krav till uppnåendemål. Utifrån detta 
kommer skolledningen inte att styra över detaljer i undervisningen.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

                                      Mats Skogh 
                                      Stig Larsson 

Beatriz Axelsson 
Anette Lidén 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00891 § 98 
 
Näringslivspris 2019 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun delar varje år ut ett Näringslivspris till ett företag med säte i 
kommunen i enlighet med de riktlinjer som antogs under 2012.  
 
Allmänna utskottet har att utse pristagare i nära anslutning till något event 
där priset kan delas ut inför en bred publik. I riktlinjerna framgår att priset 
ska betraktas som ett uppmuntringspris för framgångsrikt arbete med t.ex. 
service, innovativa produkter, arbetsmiljö, marknadsföring, jämställdhet, 
nytänkande eller övrigt som påvisar att företaget är en god representant för 
Norsjös näringsliv. 
Priset utgörs av ett diplom samt 5000 kronor. Företaget får fritt använda 
diplomet samt avbildningar av detta i sin reklam. 
Senaste åren har priset delats ut i samband med Stoorfesten. Årets Stoorfest 
är planerad till 28 september.  
 
Tillväxtavdelningen föreslår att allmänna utskottet beslutar att utse 
…………… till vinnare av 2019 års näringslivspris och att priset delas ut i 
samband med Stoorfesten. 
Kostnad på 5000 kr påföres kst 1124 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Stipendiat utses enligt förslag. 
• Priset delas ut i samband med Stoorfesten. 
• Kostnad på 5 000 kronor påföres kostnadsställe 1124. 
 
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
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KS-19/00892 § 99 
 
Försäljning av före detta Dagcenter 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om försäljning av lokalen 
f.d. Dagcenter samt att försäljningen ska genera ett överskott på minst 250 
tkr.  
 
Kommunal utveckling har arbetat med uppdraget att försälja fastigheten. 
Annonsering har via traditionella kanaler för fastighetsförmedling och 
visning har hållits med ett flertal intressenter. Anbudsförfarande har varit 
budgivning. 

 
Ekonomi 
Lokalen f.d. Dagcenter har den 1 januari 2019 inget återstående bokfört 
värde.  
Årliga driftskostnader var 2018 104 tkr. Driftskostnader hittills för 2019 är 
57 tkr. 
Avstyckningskostnader från Lantmäteriet tillkommer och beräknas till ca. 
50 tkr, varför utgångspriset satts till 350 tkr.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas inkomna anbud 

 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
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KS-19/00893 § 100 
 
Åtgärder och uppföljning av kommunens bostadsförsörjnings-
program 2019 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun antog 2017 ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 
2017-2020.  
Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets åtgärder ska ske årligen av 
respektive nämnd instans. 
 
Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram – årlig uppföljning 2019  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Den årliga uppföljningen för de åtgärder som ligger inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Elin Nilsson 
NLAB 
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KS-19/00896 § 101 
     
Remisser från Trafikverket angående ändring av hastigheter på 
regionala vägar 
 
Bakgrund 
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på vägar i Västerbottens 
län.  
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med 
att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. 
 
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är 
fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett etiskt förhållningssätt, men 
utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
säkerhetsstandard innebär bl.a. att vägar utan mittseparering med måttlig 
och betydande trafik (dvs. flöden över 2500 fordon per dygn) ska ha 
högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim.  
 
Kommuner ges möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter. 
Föreskrifterna gäller följande vägar: 
- Väg 95 (mellan korsningen Boliden och Skellefteå) 
- Väg E4 
- Väg 363 
- Väg 364 (Skellefteå-Umeå via Burträsk-Botsmark) 
- Väg E12 
- Väg 531 
 
Förändringarna består främst av att hastigheten på många vägsträckor 
sänks från 90 km/h till 80 km/h.  
För Norsjöbor som ska resa till Skellefteå innebär det en ökad restid utmed 
väg 95 med maximalt ca 2 minuter och 11 sekunder under förutsättning att 
högsta tillåtna hastighet efterlevs. 
Samma ökning för resande till Umeå utmed väg 363 innebär en ökad restid 
med 1 minut och 14 sekunder. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde kommer ett remissvar presenteras. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen  

 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00897 § 102 
     
Förfrågan om köp eller arrende av del av Norsjö 56:22 
 
Bakgrund 
Makarna Viklund som äger fastigheten Norsjö 56:28 har tidigare framställt 
förfrågan om att stycka loss och köpa en del av fastigheten Norsjö 56:22 
mittemot deras tomt. 
 
Framställan avslogs av allmänna utskottet 2018-01-22 i avvaktan av en ny 
översiktsplan. 
 
Idag upprepar makarna sin önskan om förvärva en markyta på 3000-5000 
m2. Niklas Vikström startat eget företag och önskar uppföra en byggnad för 
snickeri på området. De är även intresserade av att arrendera marken med 
samma syfte om förvärv ej är möjligt. 
 
Enligt dialog med Bygg & Miljönämnd skulle en sådan byggnad inte utgöra 
ett hinder för en framtida detaljplanering av omkringliggande mark för t.ex. 
bostadsändamål. 
 
Skogsstyrelsen beräknade värdet på skogs- och åkermarken i området till 
25 000 kr per hektar 2016. 
 
Kommunal utvecklings yttrande 
Från 2016 och framåt har stort fokus legat på att tillskapa fler attraktiva 
(strandnära) tomter. I ett inledande skede tittade man även på Brännan-
området beläget på ovansidan av vägen. I dagsläget finns detta område inte 
längre med i det arbete för att tillskapa attraktiva tomter som pågår. 
Kommunen är dessutom i stort behov av företagsamhet och 
entreprenörskap.  

 
Beslutsunderlag  
Karta (Bilaga) 

 
Allmänna utskottets beslut  
• Överenskommelse träffas med Niklas och Emma Viklund om 

försäljning av ca 3000 m2 ur Norsjö 56:22 för 10 000 kr. 
• Förrättningskostnader till Lantmäteriet betalas av köparna. 

 
----- 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Emma och Niklas Viklund 
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KS-19/00688 § 103 
 
Kulturstipendium 2019 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun har att utse kulturstipendiat för 2019. Stipendiet, 6 000 kr, 
delas ut vartannat år för att hedra goda kulturinsatser inom kommunen. 
Målgruppen är enskilda personer, grupper, föreningar och organisationer.  
 
Allmänna utskottets beslut 
• Kulturstipendiat för 2019 utses enligt förslag.  
 
----- 
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KS-19/00410 § 104 
 
Revidering av revisorernas reglemente 
 
Bakgrund  
Revisorernas reglemente har uppdaterats utifrån förändringar i den nya 
kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis. 
 
Reglementet har reviderats med stöd av SKL:s underlag samt i samråd 
med revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsreglemente, bilaga 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Revisionsreglementet godkänns och ska börja gälla från och med 2019-

10-28. 
 
----- 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Revisorerna 
Siv Bäckström 
Tina Lundgren 
Nämndskansli 
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KS-19/00713 § 105 
 
Stipendiat - Ambassadör för Norsjö kommun  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31 § 124 att inrätta ett nytt 
stipendium – Ambassadör för Norsjö kommun – som utses av allmänna 
utskottet och delas ut i samband med Stoorfesten tillsammans med övriga 
priser. 
 
”Ambassadören ska främja Norsjö kommuninvånares intressen och verka 
för goda förbindelser samt uppfylla någon/några av nedanstående kriterier 
− Känna engagemang för Norsjös utveckling i flera avseenden. 
− Vara väl känd och respekterad inom sitt yrkesområde. 
− Inneha en stadigvarande plattform för att sprida ett positivt budskap 

om Norsjö. 
Ambassadörsutnämningen är en hederstitel och är inte tidsbestämd. 
Ambassadörens tid och engagemang för hedersuppdraget kan variera 
genom åren.” 
 
Allmänna utskottet beslut 
• Stipendiat utses enligt förslag.  
• Priset delas ut i samband med Stoorfesten. 
 
----- 
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KS-19/00946 § 106 
 
Ansökningar Sponsring 2019 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har antagit en policy för sponsring av ideella föreningar 
och eventuella arrangemang utöver de sedvanliga kommunala 
föreningsbidragen. Kommunen kan besluta om sponsring av idrott som 
bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och 
kulturlivet. 
 
Inkomna sponsoransökningar 2019: 
- Norsjö Golfklubb   18.000 kr 
- Norsjö Fiskeklubb  25.000 kr 
- Norsjö Volley         10.000 kr 
 
Inkomna ansökningar bedöms av verksamhetschef Kommunal utveckling 
och enhetschef Fritid och service utifrån uppsatta kriterier.  
 
Ekonomi  
Det finns ingen särskild budget avsatt för sponsring utan medel tas ur 
ordinarie budget för föreningsbidrag.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Sponsoravtalet gäller ett år från båda parters underskrift. 
 
Beslutsunderlag 
Norsjö Golfklubb (bilaga 1). 
Norsjö Fiskeklubb (bilaga 2). 
Norsjö Volley (bilaga 3) 
 
Allmänna utskottet 
• Norsjö Volley sponsras med ansökt belopp 10 000 kr.  
• Kostnaden påföres kst 3061 Föreningsstöd. 
• Övriga ansökningar meddelas avslag. 
 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
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