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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 14.30 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Patrick Ström (C) vice ordförande 

 Hans Klingstedt (V) ersättare för Anna Lidén (S) §§ 1 - 12 
 Lars-Åke Holmgren (KD) ersättare för Hans Klingstedt (V) § 13 
  
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 Eleonore Hedman, kommunchef 
 Inger Johansson, hr-chef §§ 10 - 13 
 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg § 4 
 Elin Andersson, avdelningschef §§ 5 - 6 
 Emma Lindfors, upphandlare § 8 
   

  
 

 
Utses att justera Patrick Ström Paragrafer: 1 - 13 
 
Justeringens tid och plats Måndagen den 20 januari 2020 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Patrick Ström, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2020-01-20 

Anslaget uppsatt  2020-01-21 Anslaget nedtages 2020-02-11 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
 Aina Sjölin Ekman 
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KS-19/01406 § 1 
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2020–2023 
 
Bakgrund  
Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten önskar synpunkter på 
utkast till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten 2020–
2023. Beslut om att skicka ut dokumentet på remiss fattades vid regionala 
utvecklingsnämnden den 5 december 2019. 

  
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt program för 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten totalt sett 
(regionbuss, tåg, stadsbuss, kommersiell trafik), som ett led i arbetet för 
regional och lokal utveckling, miljö- och klimatarbete. Det är hela 
Västerbottens Läns program. Därför skickas remissen till ett stort antal 
organisationer, i olika sektorer i länet.  
  
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Sista dag för att svara på denna remiss är den 29 februari 2020 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförsörjningsprogram (bilaga)  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Följande synpunkter framförs gällande ”Kollektivtrafikens 

marknadsandel av det motoriserade resandet är 25 % år 2023 och 30% 
år 2030. (nuläge 2018: 18 %)”: 
-    Att mäta Västerbottens län som en helhet anser inte Norsjö 

kommun vara ett korrekt sätt att mäta kollektivtrafikens 
marknadsandel. Det står i programmet att: ”Tätorts – och 
regiontrafiken i Umeå och Skellefteå står för del största andelen 
resande” Det innebär om kuststäderna Umeå och Skellefteå 
fortsätter öka sin andel samtidigt som inlandskommunerna minskar 
sin andel kan målet anses vara uppfyllt. Norsjö ser gärna att det är 
en separat mätning mellan kust och inland. Norsjö kommun anser 
att aktuell mätmetod strider mot visionen i den regionala 
utvecklingsstrategin ” Från kust till fjäll skapas en hållbar och 
attraktiv region”.   

• Norsjö kommun ställer sig i övrigt bakom det utarbetade förslaget till 
regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2023.  

 
 
Protokollet skickas till 
Emma Lindfors, Eleonore Hedman, 
Kollektivtrafikmyndigheten – Region Västerbotten 
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KS-20/00037 § 2 
 
Revidering av översiktsplanen 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun har goda förutsättningar för nya etableringar samt att 
befintligt näringsliv ges möjligheter att växa. Northvolts etablering i 
Skellefteå kommer att påverka Norsjö kommun och kan ge oss fördelar 
genom vår geografiska placering. För att möjliggöra detta behövs en 
revidering av nuvarande översiktsplan för att ta fram nya industrimark-
områden.  
 
Ekonomi 
Styrgruppen för Näringslivsklimat Norsjö har beslutat ställa medel till 
förfogande för finansiering av revidering av översiktsplanen med 500 000 
kr under 2020. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Beslut om att påbörja revidering av översiktsplanen bör inledas snarast. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Revidering av översiktsplan påbörjas. 
• Mikael Lindfors, Lars-Åke Holmgren, Sam Venngren, Elin Nilsson, 

Eleonore Hedman samt verksamhetschef kommunal utveckling utses 
till styrgrupp.  

• En arbetsgrupp bestående av Elin Nilsson (sammankallande), Beatriz 
Axelsson och Ingrid Ejderud-Nygren utses. 

 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Nilsson 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Mikael Lindfors 
Lars-Åke Holmgren 
Sam Venngren 
Elin Nilsson 
Eleonore Hedman 
Verksamhetschef kommunal utveckling 
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KS-20/00030 § 3 
  
Ny firmatecknare för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen § 30, ska avtal, andra handlingar 
och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av 
ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar. 
Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober, enligt beslut om rutin, 
såvida inte någon förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan 
tidpunkt. 
 
För att ytterligare förtydliga vem som har rätt att underteckna handlingar 
behöver tidigare beslut förtydligas med namn där namn tidigare inte 
framgått.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av 

kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors med vice ordförande 
Hans Klingstedt som ersättare samt kontrasigneras av kommunchef 
Eleonore Hedman med kanslichef Siv Bäckström som ersättare. 

• För nedanstående ärenden uppdras till nedan förtecknade att 
underteckna angivna handlingar: 
 
Ärendetyp Fullmakt till 
Undertecknande av 
borgensåtaganden samt 
skuldförbindelse vid upptagande 
av lån 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 
Lindfors samt kommunstyrelsens 
v. ordf. Hans Klingstedt som 
ersättare. Kontrasigneras av 
kommunchef Eleonore Hedman 
med kanslichef Siv Bäckström 
som ersättare 
 

Bemyndigande att underteckna 
köpeavtal vid markförvärv 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 
Lindfors samt kommunstyrelsens 
v. ordf. Hans Klingstedt som 
ersättare. Kontrasigneras av 
kommunchef Eleonore Hedman 
med kanslichef Siv Bäckström 
som ersättare 
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För nedanstående ärenden gäller även att vid byte av 
befattningshavare och vid längre ledigheter där vikarie utses, gäller 
fullmakt till befattningshavare alternativt vikarie. 
 
Uttag ur post- och bankräkningar Ekonomichef Tina Lundgren 

Ekonom Sara Andersson, 
Ekonomiassistent Malin 
Lundström, Ekonomiassistent 
Astrid Forslund (fullmakten 
gäller endast två i förening) 
 

Undertecknande av ansökningar om 
lagsökningar/betalningsföreläggande 

Ekonomichef Tina Lundgren 
Ekonom Sara Andersson, 
Ekonomiassistent Malin 
Lundström, Ekonomiassistent 
Astrid Forslund (fullmakten 
gäller endast två i förening) 
 

Utfärdande och undertecknande av 
anmälan om arbetsskada, 
arbetsgivarintyg, AFA-försäkringar 

Lönesamordnare Anneli 
Johansson, Lönesamordnare 
Jenny Lindberg 

 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Berörda enligt beslut 
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KS-20/00035 § 4 
  
Information om inlämnad ansökan till Klimatklivet 
 
Bakgrund 
Inom Norsjöbygdens visionsarbete finns bland annat fokusområdet Miljö. 
Norsjö kommun har inlett ett arbete med att byta ut sin fordonsflotta för att 
bidra till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. 
Kommunen får även kunskapsmässigt stöd via det regionala projektet 
Fossilfria transporter i norr – AC. 
 
I kommunens arbete ingår även att verka för att samhället i övrigt har 
förutsättningar att ingå i – och nå – det nationella målet. Norsjös växande 
besöksnäring deltar i ett stort hållbarhetsprojekt som omfattar delar av 
Västerbottens län samt delar av Nordland fylke i Norge. Här belyses flera 
olika varav fossilfria persontransporter är en. Besöksnäringen och handeln 
samarbetar i ett annat projekt för att stärka service och besöksnäringens 
infrastruktur och påtalar i detta sammanhang vikten av laddinfrastruktur. 
 
Som ett led i sitt förutsättningsskapande arbete, och som ett första steg 
avseende laddinfrastruktur, vill Norsjö kommun möjliggöra etableringen av 
snabbladdare och normalladdare i Norsjö tätort. Norsjö kommun har därför 
lämnat in en ansökan om stöd från Klimatklivet.  
 
Ansökan gjordes med kort varsel i slutet av förra året då det varit oklart om, 
när och under vilka villkor Klimatklivet fortsatt skulle ta emot ansökningar.  
 
Dialog förs nu med samarbetspartners för att möjliggöra genomförandet om 
stödet beviljas samt om slutgiltig finansiering. Dialog förs även med ovan 
beskrivna projekt som verkar för etablering av laddare vid bland annat 
lanthandelsbutiker. 
 
Ekonomi 
Budget för genomförandet är beräknad till 887 000 kronor. Från 
Klimatklivet söks 50% stöd vilket är maxnivå för stöd. Projektet kan 
genomföras förutsatt att stöd beviljas och att samarbetspartners kan knytas 
till projektet. Beslut om stöd förväntas under första kvartalet 2020.  
Ytterligare information lämnas så snart beslut meddelats och besked finns 
angående samarbetspartners medverkan.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Ansökan gäller ett genomförande under 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad ansökan, Klimatklivet (bilaga) 
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 Forts. § 4 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
• Upprättat ansökan till klimatklivet godkänns. 
•  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Verksamhetschef för kommunal utveckling 
Elin Andersson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Tina Lundgren 
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KS-20/00052 § 5 
 
Begäran om kommunalt vatten 
 
Bakgrund  
En fastighetsägare har inkommit med en ansökan om att ansluta fastigheten 
Norsjö 15:24 till kommunalt vatten för åretruntbruk. Fastigheten ligger 
utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och kommunen som VA-
huvudman är därför inte skyldiga att tillhandahålla dricksvatten till 
fastigheten enligt vattentjänstlagen. Det finns ändock en möjlighet att träffa 
avtal om vattenanslutning mellan kommunen och den enskilde.  

 
Redan under 2007 anhöll fastighetsägaren första gången till kommunen om 
att få ansluta sig till kommunens ledningsnät. Förfrågan avslogs då med 
hänvisning till att ledningen inte har den kapacitet som krävs för att utöka 
med fler anslutningar i området Prästudden. Emellertid så har dock 
ytterligare anslutning i området tillåtits efter detta. Fastighetsägaren anlade 
då själv en ny enskild dricksvattenbrunn och uppgraderade avloppsanlägg-
ningen till en godkänd trekammarbrunn.  
 
Dokumentation från tidigare kapacitetsutredningar från 2007-2008 saknas 
varpå teknikavdelningen under hösten låtit utföra en teoretisk beräkning av 
kapaciteten på ledningen till prästudden. Denna beräkning bekräftar att 
ledningens kapacitet är begränsad och att maximal teoretisk kapacitet redan 
uppnåtts. För att inte få oönskade tryckreduceringar för redan anslutna 
fastigheter skulle en ny grövre ledning, alternativt en pumpstation som höjer 
trycket behövas för att kunna ansluta fler fastigheter i området.  
 
I praktiken har det dock inte funnits några tecken på försämrat tryck för de 
anslutna i området. Mätningar har också gjorts vid den sist och högst 
belägna fastigheten på ledningen. Detta sammantaget gör att teknikavdel-
ningen bedömer det möjligt att ansluta ytterligare en fastighet till ledningen. 
 
Ekonomi  
Anslutningsavgiften beräknas utifrån den taxa som gäller för anslutning till 
kommunalt dricksvatten och uppgår till 25 125kr.  
 
Beslutsunderlag 
Kapacitetsutredning år 2019-11-04 
Tjänsteskrivelse 2008-05-07 
Tjänsteanteckning 2008-01-14 
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 Forts. § 5 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Elin Andersson, avdelningschef teknik får i uppdrag att ta fram 

kostnaden för att öka kapaciteten i ledningsnätet. 
• Kostnaden redovisas vid nästa utskott 2020-03-03. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Anslutning av kommunalt vatten till fastigheten Norsjö 15:24 medges. 
• Teknikavdelningen får i uppdrag att upprätta ett avtal med 

fastighetsägaren om villkoren för anslutningen.  
• För närvarande tillåts inga ytterligare anslutningar i området.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
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KS-20/00053 § 6 
 
Ansökan om retroaktivt bidrag för VA-anläggning 
 
Bakgrund 
När fastighetsägaren till Norsjö 15:24 fick avslag på sin ansökan om att 
ansluta till det kommunala dricksvattnet år 2007 anlade denne istället en 
enskild anläggning med borrad brunn för vatten och en trekammarbrunn för 
avlopp.  
 
I efterhand har fastighetsägaren uppmärksammat att det funnits ett 
kommunalt bidrag för anläggande av enskilda anläggningar något som han 
också informerades om 2008 trots att detta bidrag upphörde 2007 enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2006-11-28, §131.  
 
Det har i enstaka fall lämnats bidrag till vissa enskilda VA-anläggningar 
efter 2006, dock har det i dessa fall varit fråga om föreningar vars 
anläggningar försörjt flera fastigheter.  
 
Ekonomi  
Fastighetsägaren har redovisat kostnader från anläggandet av sin enskilda 
anläggning år 2008 på totalt 67 000 kr och ansöker retroaktivt om ett bidrag 
på 25 000kr. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ansökan om retroaktivt stöd avslås eftersom bidraget inte längre finns i 

den kommunala budgeten. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
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KS-20/00039 § 7 
  
Information avrop SKR (tidigare SKL) 
 
Bakgrund  
I delegeringsordningen KS-17/00327 finns det en skrivelse som lyder: 
 ”Förutsättningar för lokala entreprenörers medverkan ska vara 
utgångläget i upphandlingsförberedelserna. Kommunstyrelsen beslutar om 
denna förutsättning ska frångås.” 
 
En sammanställning med kommunens totala inköp för datorer m.m. har 
upprättats. Sammanställningen är baserad på tidigare års inköp och 
planerade inköp. Underlaget visar att inköpen överstiger vad som är tillåtet 
vid en direktupphandling. 
 
Ett avtal som överstiger direktupphandlingsgränsen och som inte har 
annonserats i enlighet med upphandlingslagstiftningen är en otillåten 
direktupphandling. Det innebär att avtalet kan ogiltigförklaras av domstol 
och att upphandlande myndigheter och enheter kan få betala en 
upphandlingsskadeavgift. 
 
Med anledning av Lagen om offentlig upphandling (LOU) har 
verksamheten valt att avropa från avtalet arbetsplatser och elevdatorer via 
SKR istället för att göra en egen upphandling och därmed tillmötesgå 
delegeringsordningen. Avtalet omfattar datorutrustning för arbetsplatser och 
skolan.  

 
Avropet har skett i samråd med den lokala entreprenör som finns på orten. 
Entreprenören är medveten om att man inte är tillräckligt konkurrenskraftig 
för att vinna en upphandling.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Information noteras. 
 
----- 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Emma Lindfors 
Eleonore Hedman  
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KS-20/00040 § 8 
 
Antagande av anbud – Livsmedelsupphandling 
 
Bakgrund  
Upphandling av livsmedel är en samordnad upphandling med Skellefteå-, 
Malå-, och Norsjö kommun där inköpsenheten i Skellefteå har tagit in 
anbud för respektive kommuner. Skellefteå kommun gör tilldelning den 23 
januari 2020. 

Avtalsperiod är 2020-03-01 till 2022-02-28 med möjlighet till förlängning 
med 1 + 1 år. 

Två (2) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild 
sammanställning.  

Utvärdering av anbuden har skett av Skellefteå kommun i samråd med 
representanter från verksamheten och särskilt utvärderingsunderlag, som 
visar vilket anbud som uppfyller ställda krav till bästa pris. 

Ekonomi 
Summan av denna upphandling är ca 3 300 000 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsprotokoll, presenteras vid mötet. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Anbudet antas i enlighet med upphandlingsprotokollet och ger 

kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att teckna avtal.  
• Ärendet redovisas i kommunstyrelsen.  
 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Emma Lindfors 
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KS-19/00121 § 9 
 
Samrådsyttrande gällande detaljplan för Noretområdet i Norsjö 
kommun 
 
Bakgrund 
Förslag till detaljplan för Noretområdet har varit ut på samråd till och med 
2019-11-27. 
Kort sammanställning av inkomna synpunkter: 
Länsstyrelsen: 
- Avvikelse från översiktsplan samt skäl till detta redovisas inte i 
planbeskrivningen. 
- Det framgår inte hur dagvattnet ska lösas. 
- Det framgår inte att Noret är undantaget från det generella 
strandskyddet. 
- På grund av fyndplatser intill planområdet kommer Länsstyrelsen att 
besluta om att en arkeologisk utredning ska göras inför det fortsatta 
planarbetet. 
- Lokaliseringen av byggrätten bör skapa en ur allmän synpunkt 
lämplig utveckling, vilket länsstyrelsen bedömer att förslaget med 
byggrätten inom E1RK i stora delar inte gör. Kontrasten mellan 
planförslaget och befintlig bostadsbebyggelsemiljö i Sörbyn, 
hembygdsgården, natur och landskapsbilden talar för att förslaget tar lite 
hänsyn till dessa. Förslagsvis bör en sådan exploatering placeras inom ett 
område som är mindre känslig och bättre helhetsverkan tex verksamhet- 
eller industriområde. 
- Planen tar inte tillräcklig hänsyn till att Noret utgör en viktig grön 
spridningskorridor mellan Vajsjön och Norsjön. 
- Gällande N Friluftsliv och camping behöver planen vara tydligare för 
att man ska kunna ta ställning till hur naturmiljön kommer att påverkas av 
den slutliga utformningen. 
 
Lantmäteriet: 
Lantmäteriet har synpunkter på: 
- grundkartan vad gäller aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen 
och vilka manér som används. 
- Att plankartan och planbeskrivningen inte överensstämmer när det 
gäller gång- och cykelvägar. 
- Att det inte framgår hur en eventuellt avstyckad tomt ska få tillgång 
till utfart till allmän väg samt hur en eventuell avstyckning av O-området 
kan ske. 
 
Norsjö skoterklubb: 
Skoterklubben undrar hur vinterleden som går efter Noretområdet ska 
hanteras. De tycker inte att det ska vara några större byggnader på området 
men däremot en ställplats på södra sidan om Noret. 
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 Forts. § 9 
 
Privatpersoner (utdrag ur yttrandena): 
- Ställplatsen ska vara på södra sidan Noret och inte bakom en stor 
husvägg. Möjligheten att parkera nära hembygdsområdet spolieras om det 
byggs hus på södra sidan Noret. 
- Jag tycker att det är fel av kommunen att bygga ett campingområde 
när det redan finns fina campingar inom kommunen som drivs av 
egenföretagare. 
- Jag vill inte byta ut min vackra och fria utsikt mot ett stort 
kontorshus. Mitt förslag är att se om det är möjligt att ställa upp denna 
byggnad någon annanstans t.ex. samma sida som hembygdsområdet 
 
Bedömning 
Eftersom Länsstyrelsen kommer att besluta om att en arkeologisk 
utredning ska göras innan det fortsatta planarbetet, så ska beställaren höras 
om de vill gå vidare med planen. Dialog ska även hållas med 
Länsstyrelsen. 

 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
• Ingen förändring görs i detaljplaneprocessen.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Nilsson 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud-Nygren 
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KS-20/00031 § 10 
 
Lönekartläggning 2019 
 
Bakgrund  
Enligt Diskrimineringslagens 3:e kapitel 8 § ska arbetsgivare varje år 
kartlägga och analysera underlag i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och 
män. 
Norsjö kommun har i detta arbete anlitat Marknadsutbildningar AB som 
processtöd i analys och sammanställning. 
Ledningsgruppen utgör analysgrupp och analysen genomfördes 2019-10-04. 
Resultatet samverkades i Central samverkansgrupp 2019-11-25. 
Inga åtgärder identifierades gällande 2019 års lönekartläggning. Under 2020 
kommer en komplett arbetsvärdering att genomföras som innefattar metoder 
för att bedöma arbetets krav och svårighetsgrad, som i sin tur används som 
grund för lönekartläggningsanalysen. 
 
Slutrapport bifogas detta ärende. 
  
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Från och med 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport lönekartläggning 2019 års löner (bilaga). 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Upprättat rapport för lönekartläggning 2019 godkänns. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunens ledningsgrupp 
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KS-20/00032 § 11 
 
Uppräkning ersättning för förtroendevalda 2020 
 
Bakgrund  
Enligt ersättningsreglemente för förtroendevalda punkt 1.3 ”Uppräkning av 
ersättningar” ska resultatet från varje innevarande års förhandlingar om 
fördelning av löneutrymmet för Norsjö kommuns anställda analyseras för att 
etablera grunden för förtroendevaldas ersättningsjustering för kommande 
kalenderår. Ett vägt genomsnitt av samtliga organisationers löneökningar, 
uttryckt i procent, skall utgöra underlaget för förändring av förtroendevaldas 
ersättningar. Förändringen sker vid det närmaste årsskifte efter det att 
procenttalet kunnat fastställas. 
 
För kalenderår 2020 föreslås en uppräkning med 2,77% på gällande 
ersättningsnivåer för alla förtroendevalda. 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller från 2020-01-01. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Förtroendevaldas ersättning räknas upp med 2,77% för kalenderår 2020.  
• Ny beloppsbilaga upprättas. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Personalenheten 
Gruppledare i respektive parti 
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KS-20/00054 § 12 
 
Sjukfrånvaro 
 
HR-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-20/00055 § 13 
 
Personalförsörjning 
 
Bakgrund 
HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjning. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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